
maxime în weekend - 25 - 27 noiembrie

Duminică
6
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Sâmbătă
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Vineri
7

o
 C

Viorel  
Screciu

Fotbalul românesc 
a devenit de  

mult o afacere  
de clan. 15

dan  
negru

Nu cred că toţi ado-
lescenţii se regăsesc 
în excepţiile arătate 

la televizor. 16

sport
Ce se întâmplă  
cu Poli Timişoara 
din iarnă?

Din punct de vedere sportiv  
e tot mai clar cine va   
promova în prima ligă.  15

interviu
Riscăm să dăm  
afară 200 din 
actuala structură

Interviu cu col. (r) Doru 
Spătaru, directorul executiv al 
Poliţiei Locale Timişoara.  11

actualitate
în prima zi cu 
ninsoare, şoferii 
au luat cu asalt 
vulcanizările!

Poliţiştii nu au dat 
deocamdată amenzi celor 
care nu şi-au echipat 
maşinile.  4

comunitate
Clasa pregătitoare 
sau  clasa zero este 
o necunoscută
Părinţii trebuie să-i ducă pe 
copiii de şase ani la şcoală în 
clasa zero, dar nu se ştie încă 
cine-i va învăţa.  13

economic
Cea mai  
bună cafea  
este la Mario!
Reţetă de succes: aparate 
profesionale si cafea 
proaspătă.  6
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Se diSTRibuie gRaTuiT îNTR-uN TiRaj de 7.500 de exeMPlaRe

astăzi ai  
suplimentul 
eco &  
deco
paginile 7 - 10

Agronomia 
timişoreană poate  
produce 12 tone de 
biodiesel pe zi pag 8-9

Apa trebuie 
monitorizată 
şi controlată 
permanent pag 10

Ce cumpărăm 
în casă pentru 
a o menţine... 
sănătoasă pag 8-9

Timp liber - pagina 14
Zambara: Snazu Vineri 25 noiembrie
SeTup: Concert partizan Sâmbătă 26 noiembrie

iaTă feMeia Pe CaRe o iubeSC 
Camil Petrescu, în regia Mihaelei Lichiardopol
TeaTRuL NaţIoNaL TIMIşoaRa
sâmbătă 26 noiembrie, ora 19, Sala Mare

Coriolan  
Gârboni

Conform unui 
sondaj, doar 1% din 

români s-au declarat 
atei convinşi. 13

gheoRghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Dezvoltarea urbanistică 
fără precedent din perioada 
de după Revoluţie a trans-
format Timişoara într-un 
oraş prea mic pentru inte-

resele edilitare şi imobiliare 
din această parte de ţară. 
Expansiunea oraşului nu a 
mai putut fi oprită, mai cu 
seamă de când hectarul de 
teren a trecut preţul psiho-
logic de un milion de euro, 
astfel că în ultimii 15 - 20 de 

ani, oraşul a acaparat aproa-
pe 1.000 de hectare de teren 
din patrimoniul comunelor 
periurbane. Limita intravi-
lanului a devenit doar un 
semn convenţional pe harta 
oraşului, astfel că hotarul 
capitalei Banatului a tot fost 

mutat spre exterior sub pre-
texte dintre cele mai banale, 
cum ar fi rovigneta şoferi-
lor, până când specialiştii au 
constatat că municipiul de 
pe Bega s-a extins cu peste 
8% din suprafaţa avută în 
urmă cu 20 de ani. Citiţi în 

paginile 2 - 3 ce interese au 
stat în spatele acestei extin-
deri a intravilanului, dar şi 
cum se raportează primarii 
localităţilor periurbane la 
conceptul de zonă metropo-
litană.

pag 2-3
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În ultimii 20 de ani, Timişoara 
s-a extins cu  1.000 de hectare
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semnat, de bună seamă, şi 
o importantă sursă de venit 
la bugetul local. 

Mai mult, suprafaţa to-
tală a terenurilor deţinute 
de italieni în judeţul Timiş 
a ajuns la 100.000 de hecta-
re, respectiv 20% din totalul 
terenurilor agricole. Printre 
aceştia se află şi categoria 
de cumpărători care au 
achiziţionat terenuri doar 
pentru a le revinde în pro-
fit, iar interesul acestora 
a vizat, în special, parcele-
le aflate în jurul oraşului. 
Prin lărgirea intravilanului 
cu aproape cinci kilometri, 
preţul terenurilor din are-
alul în discuţie a crescut 
de câteva zeci de ori. Spre 
exemplificare, dacă înainte 
de criză preţurile pentru 
un hectar de pământ ex-
travilan, în preajma Timi-
şoarei, varia între 70.000 şi 
150.000 de euro, în cazul te-
renurilor intravilane scoase 
din circuitul agricol şi cu 
planuri urbanistice zonale 
(PUZ), preţurile au ajuns şi 
la 1.500.000 euro hectarul. 
În aceste condiţii, se poate 
aprecia că extinderea Timi-
şoarei cu 1.000 de hectare 
a adus pe piaţa imobiliară 
“marfă” de peste un miliard 
de euro…

Zone speciale  
pentru calcularea 
impozitelor pe teren

La bugetul local se adu-
nă an de an sute de milioa-
ne de lei din impozitele pe 
teren. Direcţia Fiscală din 
cadrul Primăriei Timişoara 
le calculează în funcţie de 
zonele în care se află aces-
tea. În anul 2007, munici-
palitatea a stabilit, printr-o 
hotărâre de consiliu local, 9 
zone după care timişorenii 
îşi plătesc impozitele.

Conform Codului Fiscal, 
zonarea ar trebui să fie fă-
cută în funcţie de apropie-
rea faţă de centru şi de dota-
rea cu utilităţi a terenului. 
”Dacă ne uităm acum pe zo-
narea care a fost aprobată 

de Consiliul Local, vedem 
că e cam fărâmiţată. Colegi 
de la Urbanism au avut în 
vedere şi alte elemente. De 
exemplu, cei care locuiesc 
la case au o zonă superioa-
ră faţă de cei care locuiesc 
în blocuri în aceeaşi zonă”, 
explică Adrian Bodo, şeful 
Direcţiei Fiscale. 

Această zonare a iscat 
numeroase scandaluri de-a 
lungul ultimilor ani. Oame-
nii se ceartă pentru că nu 
înţeleg cum ei se află într-o 
anumită zonă, iar vecinii 
lor intră la altă zonă.

”De exemplu, pe Calea 
Aradului, într-o intersecţie, 
la legendă, găseşti şi zona 
A, şi zona C, şi zona B. Oa-
menii care locuiesc acolo se 
ceartă, că nu înţeleg cum la 
ei sunt zone diferite faţă de 
alţii”, mai spune Bodo. Şe-
ful Direcţiei Fiscale crede că 
zonarea ar trebui modifica-
tă, însă nu toată, ci numai 
la acele zone cu probleme. 

Cât despre suprafaţa Ti-
mişoarei, Adrian Bodo este 
de părere că fluctuaţiile nu 
sunt foarte mari şi că de 

multe ori intervin discuţii 
când un teren agricol este 
transformat în teren intra-
vilan. 

”Noi ne lovim cu în-
trebări, avem procese. De 
exemplu, dacă Consiliul Lo-
cal Timişoara a dat hotărâ-
re cu privire la intravilanul 
extins, a dat şi Girocul sau 
Sânmihaiu Român. Ne-am 
suprapus cu terenurile, de 
acum ne batem pe Comtim 
şi nu ştim pe raza cărei lo-
calitate se află. Nu avem un 
PUG foarte bun şi nu există 
corelare între localităţi”, a 
conchis Bodo. 

“Nu există zone  
de prag care să indice 
limita oraşului!”

Preşedintele Filialei Ti-
miş a Ordinului Arhitec-
ţilor din România, Vlad 
Gaivoronski, care participă 
la elaborarea noului Plan 
Urbanistic General al mu-
nicipiului Timişoara, este 
rezervat în declaraţii când 
vine vorba despre extinde-
rea oraşului din ultimele 
două decenii. „Mă întrebaţi 

dacă dezvoltarea oraşului 
din ultimii 20 de ani respec-
tă standardele arhitecturii 
moderne? Dar, care sunt 
aceste standarde? M-aţi luat 
ca din oală, de unde să ştiu 
eu asta!? Se poate obser-
va că oraşul s-a dezvoltat 
în perimetrul comunelor 
periurbane şi mai puţin în 
interior. În mod normal, ar 
fi trebuit să poată fi perce-
pută limita oraşului, să fie 
zone de prag, nu ca acum, 
cu această îmbinare spon-
tană a intravilanului cu 
extravilanul”, ne-a declarat 
Vlad Gaivoronski. Să mai 
spunem că elaborarea Pla-
nului Urbanistic General, 
la care colaborează şi Vlad 
Gaivoronski, se desfăşoa-
ră în cinci etape, respectiv 
fundamentare, masterplan, 
P.U.G., avizare, implemen-
tare G.I.S., iar în momentul 
de faţă acesta se află abia în 
faza a II-a de lucru - aceea 
de masterplan.
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Sunt de acord să 
colaborăm cu Timi-
şoara, dar vrem să 
rămânem autoritate 
publică de sine stă-
tătoare. Noi suntem 
o comună săracă. 
Avem un buget de 
2,5 ori mai mic decât 
cel al Girocului. 

ioaN SoRiNCău
primarul comunei Moşniţa Nouă

Mai bine localitate de 
sine stătătoare, decât 
sub aripa unui oraş 
care nu face nimic 
pentru cetăţenii săi. 
Dacă ar exista o lege, 
ne supunem, altfel 
cred că cetăţenii ar 
trebui să îşi spună 
cuvântul. 

ioNel ToMa
primarul comunei giroc

Nu ştiu dacă e bine 
să ne unim cu Timi-
şoara, nu primarul 
decide acest lucru, ci 
un referendum. Dacă 
populaţia va spune 
că e bine că vor avea 
de plătit impozit du-
blu, atunci să ne unim 
cu Timişoara. 

Szilagy gheza
primarul comunei Dumbrăviţa

Apărut în peisajul ci-
tadin imediat după anul 
2000, conceptul de zonă 
metropolitană ar fi trebu-
it să se constituie într-un 
adevărat motor al dezvol-
tării regionale, în condi-
ţiile în care oraşul de pe 
Bega se transformă în “lo-
comotiva” altor 12 comu-
ne periurbane. Reticenţa 
primarilor de la periferia 
Timişoarei, în special cei 
ai localităţilor Dumbrăviţa 
şi Giroc, a frânat acest pro-
iect de dezvoltare urbană, 
care, odată cu declanşarea 
crizei economice, în 2008, 
a intrat în desuetudine. 
Din perspectiva interese-
lor locale, reticenţa edili-
lor la ideea de “contopire” 
cu Timişoara poate fi înţe-
leasă până într-un anumit 
punct, câtă vreme venituri-
le atrase la bugetele locale 
de la operatorii economici 
sunt printre cele mai mari 
din ţară…

Szilagy Gheza, primarul 
comunei Dumbrăviţa: “Am 
ajuns să fim încorsetaţi de 
Timişoara. Timişoara mai 
are loc să se extindă până 
să ajungă la Dumbrăviţa. 
În nordul Timişoarei este o 
stradă, Constructorilor se 
numeşte, în sudul acesteia 
este Timişoara, în nord de 
Dumbrăviţa. Timişoara a 
scăzut ca număr de popu-
laţie, Dumbrăviţa a cres-
cut. Dacă în 2002 Dumbră-
viţa avea 2.738 locuitori, 
anul acesta au fost numă-
raţi 7.240 de locuitori în 
comuna noastră. Noi ne 
dezvoltăm la fel ca şi Timi-
şoara. Nu ştiu dacă e bine 
să ne unim cu Timişoara, 
nu primarul decide acest 
lucru, ci un referendum. 
Dacă populaţia va spune că 
e bine că vor avea de plătit 
impozit dublu, atunci să 
ne unim cu Timişoara. Noi 
avem relaţii foarte bune cu 
Timişoara, acum lucrăm 
împreună cu ei la proiec-
te comune cum ar fi linia 
comună de troleibuz, un 
incubator de afaceri şi o 
grădiniţă”

Ionel Toma, primarul 
comunei Giroc: “Nu este 

bine să ne unim cu Timi-
şoara şi cred că şi ceilalţi 
primari din comunele pe-
riurbane se gândesc la fel. 
Mai bine localitate de sine 
stătătoare, decât sub aripa 
unui oraş care nu face ni-
mic pentru cetăţenii săi. 
Dacă ar exista o lege, ne 
supunem, altfel cred că 
cetăţenii ar trebui să îşi 
spună cuvântul. Dar cred 
că decât un oraş ca Ciaco-
va, mai bine o comună ca 
Giroc şi spun asta fără in-
tenţia de a-l supăra pe pri-
etenul meu, primarul de 
Ciacova. Problema comu-
nităţii mele nu este să se 
unească cu Timişoara, ci să 
se dezvolte mult. Girocul 
are 8.000 de locuitori care 
vor să trăiască în comuna 
lor care se dezvoltă de la 
an la an”.

Ioan Sorincău, primarul 
comunei Moşniţa Nouă: 
“Nu dorim să devenim car-

tier al Timişoarei. Nu-i de 
bine, pentru că dacă am de-
veni cartier al Timişoarei 
ar creşte impozitele şi se 
ştie că în Timişoara, tot ce 
se colectează se investeşte 
în zonele centrale. Sunt 
de acord să colaborăm cu 
Timişoara, dar vrem să 
rămânem autoritate publi-
că de sine stătătoare. Noi 
suntem o comună săracă 
în comparaţie cu celelal-
te comune periurbane. 
Avem un buget de 2,5 ori 
mai mic decât cel al Giro-
cului. Opinia noastră este 
să rămânem unitate admi-
nistrativ-teritorială de sine 
stătătoare, aşa cum sun-
tem acum...” (Liliana Iedu)

Extinderea Timişoarei a adu  s pe piaţa 
imobiliară terenuri de peste  un miliard de euro
gheoRghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

RoxaNa deaCoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişoara nu a crescut 
peste noapte, spun repre-
zentanţii Primăriei, dar 
în ultimii 20 de ani nu s-a 
mărit foarte mult. Asta 
deşi mai multe hectare de 
teren au fost transformate 
din teren agricol în teren 
intravilan, unde să se poa-
tă construi fie locuinţe, fie 
supermarketuri sau diverse 
hale pentru firme. 

Din informaţiile obţi-
nute de la municipalitate, 
în perioada 2002 – 2011 
au fost reglementate prin 
Planuri Urbanistice Zona-
le şi Planuri Urbanistice în 
Detaliu aproximativ 784 de 
hectare. Asta înseamnă că 
aceste hectare au trecut din 
extravilan în intravilan. În 
total, anul trecut, terenul 
din intravilanul oraşului 
era de 7.461 de hectare, 
numărul acestora trecând 
de 7.500 până în prezent, 
susţin reprezentaţii Direc-
ţiei de Urbanism din cadrul 
Primăriei Timişoara. 

Potrivit arhitectului şef 
al oraşului, Ciprian Căda-
riu, suprafaţa capitalei Ba-
natului nu s-a mărit ca şi 
teren administrativ, ci a ră-
mas ca şi în anii ’90. ”Dacă 
vorbim despre suprafaţă ca 
şi intravilan, adică de ora-
şul efectiv, aceasta s-a modi-
ficat. Noi avem intravilanul 
aprobat în anul 2002, odată 
cu PUG-ul vechi. Acestuia 
i s-au adăugat mai multe 
planuri urbanistice zonale, 
care au fost introduse din 
teren agricol, extravilan, în 
teren intravilan. Nu avem o 
situaţie clară şi o hartă care 
să ne arate graniţele oraşu-
lui din anul 1991, când s-a 
făcut PUG-ul. Nu sunt nici 
filtre care să ne spună cât 
este de mare suprafaţa mo-
dificată, avem numai PUZ-
uri”, ni s-a transmis de la 

Instituţia Arhitectului Şef. 
Terenul intravilan, modifi-
cat cu tot cu aceste planuri 
urbanistice zonale, se va 
stabili odată cu noul PUG, 
care acum este în lucru la 
Primăria Timişoara. 

“timişoara s-a extins  
pe teritoriul  
comunelor din jur!”

Fostul arhitect şef al ora-
şului, Radu Radoslav, care, 
în prezent, este reprezen-
tantul Registrului Urbaniş-
tilor din România – Biroul 
Teritorial al Regiunii de 
Dezvoltare Vest, spune că 
dezvoltarea oraşului se mai 
poate face doar în interio-
rul actualelor graniţe admi-
nistrative. „În primul rând 
trebuie spus că, din 2007, 
Comisia Europeană a reco-
mandat ca oraşele din UE să 

nu mai fie extinse în afara 
limitelor administrative, 
pentru că se depopulează 
şi sărăcesc în interior, iar 
acest lucru l-a stipulat, în 
2010, şi Guvernul Români-
ei. În ultimii 20 de ani, Ti-
mişoara s-a extins mai mult 
pe teritoriul comunelor din 
jur, ceea ce, în prezent, din 
cauza crizei economice, cre-
ează probleme foarte mari. 
Trebuie construite şcoli, 
reţele de canalizare, linii 
de transport în comun, iar 
aceste investiţii pot greva 
serios bugetul oraşului. 
Chiar dacă zona metropo-
litană rămâne un proiect la 
care nu s-a renunţat. Toc-
mai din această cauză s-a 
hotărât ca Timişoara să se 
dezvolte în interior, după 
coordonate care vor fi cre-
ionate în noul PUG”, ne-a 

declarat arh. Radu Rados-
lav. După calculele sale, în 
ultimii 20 de ani oraşul de 
pe Bega şi-a extins hotarele 
cu circa 8%, ceea ce înseam-
nă aproximativ 1.000 de 
hectare. 

Care sunt conotaţiile 
imobiliare ale  
extinderii timişoarei?

Ultima extindere a ora-
şului a avut loc în primele 
zile ale lunii ianuarie 2006, 
când a fost pus în aplicare 
protocolul încheiat între 
Primăria Municipiului Ti-
mişoara şi Direcţia Regio-
nală de Drumuri şi Poduri 
Timişoara privind extinde-
rea oraşului de pe Bega cu 
aproape cinci kilometri. Li-
mitele administrativ-terito-
riale au fost mutate cu 3,7 
kilometri spre sud, înspre 

platforma industrială Calea 
Şagului, şi cu aproape un ki-
lometru în partea de nord, 
pe Calea Aradului, până în 
zona a două mari centre 
comerciale. Deşi primarul 
Gheorghe Ciuhandu a moti-
vat decizia extinderii Timi-
şoarei prin sprijinul acordat 
automobiliştilor, care, de 

atunci, nu mai sunt nevo-
iţi să-şi cumpere rovignete 
de drum naţional pentru a 
se deplasa la marile maga-
zine din zonă, mutarea ex-
travilanului a avut şi certe 
conotaţii imobiliare. În pri-
mul rând, în partea de sud 
a Timişoarei, pe drumul na-
ţional care face legătura cu 
Belgradul, la câţiva kilome-
tri de oraş, se află cele mai 
importante fabrici construi-
te de comunitatea investito-
rilor italieni. Euroholding, 
Geox, Eurocontruct Stimel, 
IMP Romania Ind., General 
Beton şi Incontro sunt doar 
câteva dintre cele 2.000 de 
firme italieneşti din Timiş, 
care au un capital investit 
de aproape 100 milioane de 
euro, iar cuprinderea lor în 
limitele administrativ-teri-
toriale ale Timişoarei a în-

Harta timişoarei a rămas aproape neschimbată în ultimii 20 de ani

Primarii localităţilor 
din jurul Timişoarei 
resping ideea “unirii” 
cu capitala Banatului

n Limitele oraşului au fost mutate în anul 2006 cu aproape 5 kilometri, mai mult înspre Calea şagului

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Reticenţa primarilor 
de la periferie a 
frânat acest proiect 
de dezvoltare 
urbană, care, odată 
cu declanşarea 
crizei economice, 
în 2008, a intrat în 
desuetudine.

Ultima extindere a 
oraşului a avut loc 
în ianuarie 2006, 
când a fost pus în 
aplicare protocolul 
încheiat între 
Primărie şi Direcţia 
Regională de 
Drumuri şi Poduri.
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Acuzaţii de cămătărie în justiţie

gheoRghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Crimă Or-
ganizată şi Terorism, Secţia 
Timişoara, a demarat, de câ-
teva zile, o investigaţie com-
plexă care vizează activitatea 
unui grup format din avocaţi, 
judecători, funcţionari de 
la Cartea Funciară şi execu-
tori judecătoreşti, toţi fiind 
acuzaţi de constituirea unei 
reţele implicate în acte de 
cămătărie. Ancheta DIICOT 
este coordonată de procuro-
rul Sandu Antonio, care a şi 
început audierile în acest do-
sar. Prima persoană căreia i 
s-a luat o declaraţie în calitate 
de reclamant şi parte vătăma-
tă a fost Petru Nicolae Farcaş, 
expert contabil din Lugoj, 
care a pus la dispoziţia procu-
rorilor mai multe documente 
din care reiese modul în care, 
pentru o sumă de 8344,91 
de lei, onorariu avocăţesc, a 
fost deposedat de un aparta-
ment evaluat la peste 35.000 
de euro. După cum se preci-
zează în plângerea depusă la 
DIICOT Timişoara, dar trimi-
să şi preşedintelui României, 
Traian Băsescu, preşedintelui 
Consiliului Superior al Magis-
traturii, Horaţius Dumbravă, 
şi procurorului general Laura 
Codruţa Kovesi, executarea 
silită a apartamentului a fost 
posibilă cu complicitatea 
unor judecători, funcţionari 
de Carte Funciară şi executori 
judecătoreşti care, potrivit 
reclamantului, fac parte din 
acest „angrenaj cămătăresc”...

„apartamentul a fost 
vândut la licitaţie, deşi 
datoria era plătită!”

Toată povestea care a dus 
la pierderea apartamentului 
pentru nici 2.000 de euro şi 
stârnirea procesului de cămă-
tărie a început în decembrie 
2002, când avocatul Anton 
Drăghici, fost şef la Poliţia 
Rutieră Lugoj, a fost anga-
jat ca apărător într-un dosar 
în care Petru Nicolae Farcaş 
era judecat pentru comiterea 
unui accident de circulaţie. 

„La vremea respectivă am 
considerat că avocatul nu 
m-a reprezentat cu loialitate, 
că a jucat la două capete, mo-
tiv pentru care am şi pierdut 
procesul, aşa că i-am cerut 
restituirea onorariului. Nu 
a fost de acord, de aceea am 
apelat la justiţie. În timpul 
procesului, domnul avocat a 
fost reprezentat de soţia sa, 
Dana Drăghici, avocat şi ea 
în Baroul Timiş, care şi-a pus 
un onorariu imens, de 15.000 
de lei, cu care instanţa a fost 
de acord. Judecătorii loiali fa-
miliei Drăghici mi-au respins 
acţiunea prin care solicitam 
banii înapoi, aşa că am ră-
mas dator. După mai multe 
somaţii de plată, în cârdăşie 
cu executorul judecătoresc 
Petru Cristian Mereu şi func-
ţionarii de la Cadastru, din 
Lugoj, mi-au scos apartamen-
tul la licitaţie. Cum era de 
aşteptat, locuinţa mea a fost 
adjudecată de unul dintre 
apropiaţii familiei Drăghici, 
respectiv Andrei Vlad Leau-
tă, nepotul doamnei Dana 
Drăghici. Raportul de evalu-
are nu ne-a fost prezentat, 
în schimb apartamentul s-a 
vândut cu 551 milioane de 

lei, diferenţa după recupera-
rea onorariului fiindu-ne de-
pusă într-un cont”, ne-a de-
clarat Petru Nicolae Farcaş. 
Din documentele prezentate 
la DIICOT şi depuse şi la noi 
la redacţie reiese că, la data 
vânzării apartamentului la 
licitaţie, debitul din dosarul 
execuţional 234/Ex/2009 era 
stins în totalitate prin plăţile 
efectuate de Spitalul Muni-
cipal Lugoj, unde lucrează 
soţia reclamantului, Magda 
Farcaş. „Nu au ţinut cont de 
acest aspect, au vândut apar-
tamentul fraudulos şi l-au 
întabulat rapid pe numele 
noului proprietar, cu ajuto-
rul funcţionarilor de la Ca-
dastru. După ce, în data de 
11.11.2011, la ora 11, ne-am 
trezit cu o somaţie din partea 
executorului Petru Cristian 
Mereu să evacuam locuinţa 
pentru a fi predată noului 
aşa-zis proprietar, zilele tre-
cute soţii Drăghici ne-au pro-
pus să negociem recumpă-
rarea apartamentului, care 
să rămână copiilor mei, stu-
denţi la Timişoara, plătind şi 
cheltuielile care s-au făcut cu 
derularea procesului”, ne-a 
mai declarat Petru Nicolae 

Farcaş. În condiţiile în care 
domnia sa este şi preşedinte-
le Asociaţiei de Locatari Mi-
cro I, din Lugoj, unde se află 
apartamentul în discuţie, l-a 
convocat pe „proprietarul” 
apartamentului său la sediul 
asociaţiei pentru a discuta 
termenii tranzacţiei.

„Domnul Farcaş  
este reclamagiu  
şi din această cauză a 
fost condamnat la doi 
ani de închisoare!”

Un alt exemplu adus în 
atenţia procurorilor DIICOT 
relevă preocuparea constan-
tă a „reţelei Drăghici” pentru 
afacerile avocăţeşti cu imobi-
le. „Cârdăşia dintre avocaţi, 
judecători, notari, Cadastru şi 
executori judecătoreşti a ieşit 
la iveală şi într-un alt dosar 
aflat pe rolul Judecătoriei Lu-
goj, unde miza este un imobil 
de aproape 300.000 de euro 
situat în centru, lângă Biseri-
ca Catolică. Proprietarul ca-
sei, Ioan Moga, care are peste 
80 de ani, a intrat în vizorul 
unor vânători de case, care 
l-au scos din spital şi pentru 
a-l duce la notar, unde au fă-
cut un contract de vânzare-

cumpărare cu uz viager, sub 
pretextul că ei îl întreţin. În-
tâmplător sau nu, în procesul 
declanşat pentru rezilierea 
acestui contract încheiat prin 
anularea voinţei proprietaru-
lui, soţii Oprişor, cei care sunt 
beneficiarii contractului de 
întreţinere, sunt reprezentaţi 
în instanţă chiar de către An-
ton Drăghici”, mai spune Ni-
colae Farcaş. Alături de cei doi 
avocaţi, în plângerea penală 
depusă la DIICOT Timişoara 
mai apar trei judecători, Car-
men Balica, Dumitru Simona 
şi Manuela Balaci, toţi din Lu-
goj, dar şi registratorii de la 
CF Doina Popoiu, Ionel Gaş-
par şi Ionel Harambaşa. 

Referitor la toate aces-
te acuzaţii, avocatul Anton 
Drăghici spune că aşteaptă 
verdictul DIICOT. „Nu ştiam 
nimic de această plângere, vă 
mulţumesc că mi-aţi trimis-o 
şi mie! Ce pot să vă spun decât 
că aştept verdictul DIICOT, în 
condiţiile în care plângerea se 
referă mai mult, cred, la exe-
cutorul judecătoresc şi nu la 
mine. Domnul Farcaş este cu-
noscut prin toate instanţele 
ca un reclamagiu de profesie 
şi tocmai din această cauză a 

fost condamnat la doi ani de 
închisoare cu executare efec-
tivă. A fost condamnat, iniţi-
al, la un an de închisoare cu 
suspendare după accidentul 
auto din 2002, unde a reziliat 
contractul de reprezentare cu 
mine, iar în termenul de în-
cercare a făcut trei denunţuri 
calomnioase primarului din 
Bârna, poliţistului şi unei alte 
persoane. A mai fost condam-
nat la un an de închisoare, 
care s-a adăugat celuilalt, iar 
acuma executarea este efecti-
vă. A făcut recurs la Curtea de 
Apel Timişoara, iar pronunţa-
rea s-a amânat pentru data de 
28 noiembrie. Acuma, sigur 
că ar face orice să se răzbune! 
Nu ştiu ce are cu mine, mi-a 
făcut zeci de plângeri penale, 
cred că ar trebui să cer pu-
nerea sub interdicţie!”, ne-a 
declarat avocatul Anton Dră-
ghici. În opinia sa, executarea 
silită a apartamentului nu a 
fost decât o formă de a-şi re-
cupera onorariul şi cheltuieli-
le de judecată din dosarul în 
care Farcaş a cerut restituirea 
banilor...
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Noua lege care prevede 
obligativitatea echipării ma-
şinilor cu anvelope de iarnă 
nu i-a speriat pe şoferii din 
Timişoara. Până astăzi, doar 
o parte dintre aceştia şi-au 
pus cauciucuri de iarnă. Re-
stul, cu cauciucuri all season 
sau de vară au decis să plece 
în trafic chiar dacă ştiau că 
riscă să ia amenda pentru că 
nu sunt echipaţi corespun-
zător.

Este şi cazul Claudiei Sa-
vin care a decis să meargă la 
facultate cu maşina persona-
lă, deşi nu avea anvelope de 
iarnă.

“Eu am cauciucuri de 
vară, însă am o scuză, pen-

tru că nu am avut timp să-mi 
echipez maşina cu anvelope 
de iarnă. În această seară 
sunt programată la service 
auto şi le pun că nu am de 
ales. Din punctul meu de 
vedere este o măsură bună 
aceea prin care să ne oblige 
să avem ma;inile echipate 
corespunzător“, spune tână-
ra de 21 de ani.

Numărul celor care au 
mers azi la service-uri şi vul-
canizări s-a triplat susţin re-
prezentanţii acestora.

“Până la 1 noiembrie au 
venit la noi persoanele juri-
dice, iar după aceasta dată 
au început să vină şi per-
soanele fizice. Astăzi însă a 
fost mai aglomerat. Ieri, de 
exemplu, nu am avut decât 
5-6 clienţi. La orele prân-

zului însa am depăşit de 
mult această cifră. Cred că 
s-au dublat, dacă nu chiar 
triplat cererile“, spune Bog-
dan Ciorogariu, responsabil 
cu clienţii de la unul dintre 
service auto-urile din Timi-
şoara. “Preţul unei anvelope 

la noi este 306 lei, cea mai 
ieftină. Manopera pentru 
montatul celor 4 cauciucuri 
pe maşină mai costă 120 de 
lei“, adaugă Ciorogariu.

Poliţiştii au fost 
îngăduitori în prima zi 
cu ninsoare la timişoara

Pentru că în Timişoara nu 
s-au întâmplat evenimente 
care să necesite intervenţia 
poliţiştilor, iar traficul nu a 
fost dat peste cap de şoferii 
care nu aveau cauciucuri de 
iarnă, poliţiştii nu au aplicat 
sancţiuni pentru nerespec-
tare legii.

“Poliţiştii nu au demarat 
acţiunile pentru verificarea 
autoturismelor dacă au sau 
nu anvelope de iarnă, întru-
cât condiţiile meteo nu au 

fost de aşa natură decât în 
unele zone din oraş“, a de-
clarat Andreea Cinteză, pur-
tător de cuvânt al IPJ Timiş.

Şoferii care şi-au dotat 
maşina cu anvelope de iarnă 
spun că poliţiştii ar fi trebuit 
să dea amenzi de azi, pentru 
că, dacă ei şi-au încălţat ma-
şinile, ar fi trebuit s-o facă 
toată lumea.

“Încă din octombrie mi-
am echipat cauciucurile, 
pentru că aşa o fac în fiecare 
an. M-au costat cam 14 mi-
liaone, dar mai bine dai ba-
nii aştia şi stai liniştit, decât 
să circuli cu alte cauciucuri“, 
spune şi Alin Stoicănescu.

În prima zi cu ninsoare, şoferii 
au luat cu asalt service-urile 
să-şi pună cauciucuri de iarnă!
n Poliţiştii nu au dat deocamdată amenzi celor care nu şi-au echipat maşinile

n DIICoT Timişoara verifică acuzaţiile de cămătărie la adresa unui grup format din avocaţi, 
judecători, şi executori judecătoreşti din Timiş
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După ce a apărut zăpada pe şosele, numărul celor care au mers la service-uri şi vulcanizări s-a triplat

Petru Nicolae Farcaş acuză că şi-a pierdut apartamentul după ce a fost prins într-un „angrenaj cămătăresc“

Încă din titlu v-aţi dat 
seama deja că problema 
suspendării suferă, în 
noul context, o nuan-
ţare importantă: dacă 
Geoană e suspendat 
de PSD, lui Basescu ar 
trebui să i se rezerve o 
soartă mult mai amară, 
care e chiar… jospenda-
rea.
Dincolo însă de jocul 
de cuvinte, iniţiativa 
USL cred că înnobilează 
formaţiunea bicefală 
condusă de Ponta şi 
Antonescu, aducând în 
prim-planul societăţii 
româneşti noţiunea de 
gratuitate politică. Şi 
cred că un asemenea 
gest înnobilează USL, 
fiindcă de la Doamna De 
Stael încoace, literatura 
e definită prin celebra 
formulă “o nobila inuti-
litate”.
Aşadar, USL face, scrie 
literatura fiindcă e 
limpede că o asemenea 
tentativă de suspendare 
a preşedintelui Traian 
Băsescu nu are niciun 
fel de şansă de reuşită. 
Mai mult chiar, în planul 
simbolic al înfruntării 
politice Băsescu iese 
încă mai întărit. În cazul 
său, însă, acest fenomen 
e aproape o regulă, 
fiindcă, de ani de zile, 
Antenele lui Voiculescu 
şi Realităţile TV se stră-
duiesc să tragă în el din 
toate poziţiile. Minut de 
minut Băsescu e jignit, 
scuipat, pălmuit, răstig-
nit, astfel încât vina lui 
supremă e pur şi simplu 
că există. Aşa se face că, 
atunci când, preşedin-
tele îşi pierde hăţurile 
de la trasura, sudalmile 
nu mai sunt credibile. 
Învinuieşte-l pe cineva 
pe nedrept de nenumă-
rate ori şi, atunci când 
e vinovat cu adevarat, 
nimeni nu o să te mai 
creadă. Încearcă mereu 
să îl suspenzi a proasta 
pe Preşedinte şi nimeni 
nu te mai crede.
Iată cum prin acest 
miracol al excesului 
de salivă, opoziţia din 
România a devenit unul 
dintre pilonii de susţine-
re a lui Traian Băsescu. 
Evident împotriva voin-
ţei sale. Sau a voinţei lor 
bicefale.

Suspendarea 
lui Geoana, 
Jospendarea 
lui Basescu

Marcel 
Tolcea

oPiNie
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Consiliul Judeţean Timiş 
se pregăteşte să rectifice, 
pentru ultima data în acest 
an, bugetul judeţului. Deja 
consilierii judeţeni s-au în-
trunit pentru a discuta des-
pre rectificare şi au decis să 
susţină sportul.

Echipele de baschet ale 
Timişoarei, cea de băieţi şi 
cea de fete, vor fi susţinute 
cu sume substanţiale de că-
tre Consiliul judeţean Timiş, 
au decis consilierii judeţeni 
din Comisia Economică a 
CJT. Proiectul urmează să 
intre în plenul CJT, la sfâr-

şit de lună cel mai probabil, 
pentru a fi votat.

„Pentru că Primăria nu 
şi-a onorat obligaţiile către 
echipele de baschet, Consi-
liul Judeţean  a decis să sus-
ţină sportul şi performanţa, 
alocând sume suplimentare 
de bani echipelor de bas-
chet ale Timişoarei. Astfel, 
echipa de băieţi va primi 
suma de 500.000 de lei, iar 
cea de fete, 250.000 lei“, a 
declarat Daniel Preunca, 
membru în Comisia Econo-
mică a CJT.

Echipele de baschet ale 
Timişoarei au doi acţionari 
principali, CJT şi Primăria 
Timişoara. CJT şi-a onorat, 

până acum, obligaţiile pen-
tru cele două echipe, Primă-
ria Timişoara având restanţe 
din cauza unor probleme de 
ordin financiar.

Bani pentru baschetul timişorean de la CJT

În urma deciziei 
luate de Consiliul 
Judeţean Timiş 
echipa de băieţi 
va primi suma de 
500.000 de lei, 
iar cea de fete, 
250.000 lei.

Şoferii care şi-au 
dotat maşina cu 
anvelope de iarnă 
spun că poliţiştii 
ar fi trebuit să dea 
amenzi, pentru 
cei care nu sunt 
echipaţi.

În urma ultimei rectificări bugetare CJt finanţează baschetul
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Sutele de tone de deşe-
uri adunate de la timişoreni 
ajung să fie folosite de fabri-
cile de construcţii din ţară ca 
şi combustibil alternativ fo-
losit pentru alimentarea fa-
bricilor de ciment din Româ-
nia. Cantitatea de deşeuri pe 
care o preia staţia de sortare 
a deşeurilor din Timişoara 
se ridică undeva la 100.000 
de tone pe an. Din această 
cantitate, marea majoritate 
a deşeurilor se transformă 
în combustibil alternativ. 
„Rezidurile se transportă la 
staţia de sortare a deşeurilor 
municipală. Acolo în funcţie 
de tipul de deşeuri intră pe 
una dintre cele două linii de 
sortare. Deşeurile menajere 
intră pe linia automată, la 
capătul căreia rezultă deşe-
urile valorificate energetic. 
De aici se separă şi deşeurile 

biodegradabile. Pe cealaltă 
linie sunt sortate deşeuri-
le din pubela uscată, adică 
reciclabilă, care se sortează 
pe patru categorii, iar re-
fuzul intră în procesul de 
valorificare energetică. La 
ora actuală această valorifi-
care energetică se face către 
fabricile de ciment din Ro-
mânia: Chişcădaga, Hoghiz, 
Medgidia“, spune Livian Ho-
tico, purtătorul de cuvânt al 
societăţii de colectare a deşe-
urilor, Retim.

timişoara tinde  
spre o folosire a 
deşeurilor de peste 55 %

Colectarea selectivă cea 
mai bună se face în Belgia. 
Belgienii aruncă anual 550 
de kilograme de gunoi pe 
cap pe locuitor. Din acest 
gunoi, firmele de sortare re-
pun în circuit chiar şi 80 de 
procente. La Timişoara însă 
va mai dura câţiva ani până 

când vom înţelege ce în-
seamnă colectarea selectivă. 
„Noi am încerca să valorifi-
căm mai mult, însă trebuie 
să ne ajute şi timişorenii. Ei 
ar trebui să resptecte siste-
mul dual de colectare. Dacă 
face aşa cum trebuie şi nu 
aruncă în deşeurile recicla-
bile, deşeuri compromise, 
cantitatea de deşeuri ce pot 
fi refolosite creşte vertigi-
nos“, mai explică Hotico. În 

Occident, fiecare cetăţean 
sortează plasticul şi cutiile 
de băuturi separat de restul 
gunoiului şi aşa-l şi depune la 
pubelă. Tot în Occident fieca-
re sortează şi hârtia şi carto-
nul, iar sticlele sunt duse în 
containerele de pe stradă şi 
aruncată pe culori. Restul de-
şeurilor reciclabile ar trebui 
duse la centrele de colectare 
din fiecare localitate.

Două tone de 
calculatoare  
aruncate la gunoi

Nu doar gunoiul menajer 
este valorificat. Şi celellate 
deşeuri sunt repuse în circu-
laţie. În 2010, timişorenii au 
aruncat la gunoi două tone 
de calculatoare, ce au fost 
folosite tot pentru valorifica-
re energetică. “Nepredarea 
deşeurilor de echipamente 
electrice, electrocasnice şi 
electronice de către posesori 
la punctele de colectare sta-

bilite în acest scop şi depune-
rea lor în alte spaţii se sanc-
ţionează contravenţional cu 
amendă cuprinsă între 500 
- 1.000 lei, pentru persoane 
fizice, respectiv între 2.500 
- 5.000 lei, pentru persoane 
juridice”, a mai precizat pur-
tătorul de cuvânt al “Retim”. 
Cetăţenii pot depune echipa-
mentele în cele patru locaţii 
de acest fel din Timişoara, 
situate în Calea Moşniţei, 
Calea Torontalului, Aleea 
Avram Imbroane şi str. Ener-
giei. Pe lângă echipamentele 
informatice şi de telecomu-
nicaţii defecte, şi obiecte din 
alte categorii; aparate de uz 
casnic de mari dimensiuni, 
echipamente de iluminat, 
instrumente de supraveghe-
re şi control, distribuitoare 
automate şi unelte electrice 
şi electronice.
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Arome îmbietoare de 
cafea proaspătă şi fierbin-
te, făcută pe loc asigură 
garantat succesul unei afa-
ceri. De acest lucru s-au lă-
murit cei de la Caffe Mario 
care oferă o gamă variată 
de aparate pentru cafea şi, 
cel mai important, cafeaua 
proaspătă.

Principalii clienţi sunt 
companiile cu angajaţi 
care lucrează la birouri. 
Acestora li se oferă mai 
multe sortimente de cafea 
şi aparate diferite pentru 
prepararea cafelei. Astfel, 
birourile pot fi dotate cu 
aparate care folosesc “pas-
tile” de cafea gata măcina-
tă. Aparatele sunt mici, nu 
ocupă mult spaţiu şi sunt 
silenţioase. Pentru pune-

rea lor în funcţiune nu e 
nevoie decât de o priză. O 
pastilă înseamnă o cafea, 
care ar costa, cu tot cu 
TVA, 1,35 de lei. Caffe Ma-
rio dă spre folosinţă gra-
tuită aceste aparate care 
folosesc “pastile” de cafea, 
împreună cu 200 de astfel 
de capsule. Dacă cineva 
doreşte să cumpere apara-
tul, acesta poate fi achizi-
ţionat cu 150-250 de euro, 
în funcţie de model.

Dar nu numai cei de la 
birouri sunt îndemnaţi să 
folosească acest tip de ca-
fea, ci şi marile companii 
cu mulţi angajaţi. Cafeaua 
este mai ieftină decât de la 
un aparat automat obişnu-
it şi este de calitate.

A doua categorie de 
aparate sunt cele la care 
se foloseşte cafea boabe. 
Acestea sunt şi ele mici, 

însă semiprofesionale. Pen-
tru acestea se folosesc trei 
sortimente de cafea, Caffe 
Mario Bar, Caffe Mario 
Clasic şi Caffe Mario Ital-
moka.

„Oferim în mod gratu-
it aparatele, împreună cu 
cafeaua noastră. Pentru 
fiecare aparat dăm 4 până 
la 20 de kilograme de ca-
fea pe lună, în funcţie de 
tipul de aparat ales. Pe lân-
gă acestea, oferim în mod 
gratuit ceşcuţe, reclame 
luminoase de exterior, şer-
veţele de pus sub ceşcuţe 
şi alte asemenea produse 
promoţionale”, a declarat 
Adriana Guida, reprezen-
tant al Caffe Mario.

De menţionat că pentru 
fiecare din cele trei sorti-
mente sunt recomandări 
speciale. Pentru Caffe Ma-
rio Bar se folosesc apara-

tele profesionale, iar din-
tr-un kilogram de cafea, 
rezultă 130 de cafele. Cos-
tul final al cafelei este mic, 
o cafea va ajunge să coste 
0,50 - 0,65 de lei cu TVA 
inclus. Caffe Mario Clasic 
şi Caffe Mario Italmoka se 
fac cu aparate semiprofesi-
onale, iar cafeaua se fier-
be la o temperatură mai 
mică.

Dacă apar defecţiuni la 
aparatele de cafea, acestea 
vor fi reparate la atelierul 
firmei care asigură aceste 
aparate. Cât timp aparatul 
de cafea este în service, 
acesta va fi înlocuit cu un 
altul, astfel încât nimeni 
să nu aibă de suferit din 
cauza lipsei cafelei.

PubliCitate Eco & DecoCea mai bună cafea  
este la Mario!

PulS eCoNoMiC

n o reţetă de succes: aparate profesionale si cafea proaspătă

Agronomia timişoreană poate  
produce 12 tone de biodiesel pe zi

Apa este monitorizată  
şi controlată permanent

8-9
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n Din păcate doar 45 % din deşeurile adunate de la timişoreni sunt refolosite

Gunoaiele timişorenilor devin 
combustibil pentru fabricile de ciment!

Vând teren 
intravilan Giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

BV Sudului, în apro-
pierea uzinei de apă 
Urseni. 25 euro/mp

tel. 0721.227.457

SubveNţie PeNtru şomeri

Firmele care angajează 
şomeri pe o perioadă 
nedeterminată vor primi, 
lunar, timp de un an, din 
bugetul asigurărilor pentru 
somaj, câte 200 de lei 
pentru fiecare persoană în 
parte. În proiectul de lege 
existent la Ministerul Muncii 
se stipulează că angajatorii 
sunt obligaţi să menţină 
raporturile de muncă sau de 
serviciu cu angajaţii cel pu-
ţin 12 luni. În caz contrar vor 
fi nevoiţi să restituie sumele 
încasate.

PFA ANgAjeAză zilieri

Persoanele fizice autorizate 
(PFA) vor putea angaja zilieri. 
Potrivit unui act normativ 
adoptat de Senat, raportul 
dintre zilier şi beneficiar se 
stabileşte fără încheierea 
unui contract de muncă, iar 
activitatea acestora nu le 
conferă calitatea de asigurat 
în sistemul public de pensii, 
sistemul asigurărilor sociale 
pentru şomaj şi nici în siste-
mul de asigurări sociale de 
sănătate.  

PierDere băNci

Sistemul bancar a înregistrat 
o pierdere de 860 milioane 
lei în trimestrul al treilea, ast-
fel că la nouă luni rezultatul 
negativ l-a depăşit pe cel de 
pe întregul an 2010. La finele 
lunii septembrie, pierderea 
cumulată a băncilor din 
sistemul bancar s-a ridicat 
la 765 milioane de lei (circa 
176 milioane euro), cu 62% 
peste nivelul raportat în 
aceeaşi perioadă a anului 
trecut, care a fost de 474 
milioane de lei. 

coDul muNcii

Camera de Comert, Indus-
trie şi Agricultura Timiş si 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Timiş organizează, 
în data de 30 noiembrie 
2011, între orele10 - 12, la 
Centrul Regional de Afaceri 
o dezbatere despre principa-
lele modificări introduse de 
noul Cod al Muncii cu privire 
la transmiterea în Revisal 
a contractelor individuale 
de muncă. Seminarul va fi 
susţinut de Ileana Tomoiagă  
-  inspector şef la ITM Timis, 
Delia Farchescu - inspector 
de muncă şi Natalia Enii - 
expert IT. (G.i.)

PUBLICITATE

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

pentru toţi proprietarii de imobile echipate cu coşuri de fum
CertiFiCatUl de CoŞ este oBligatoriU

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
aDP - Formaţia Coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona Pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Noi am valorifica mai 
mult, însă trebuie să 
ne ajute şi timişorenii. 
Ei ar trebui să respecte 
sistemul dual de cole-
care. Dacă nu aruncă 
în deşeurile reciclabile, 
deşeuri compromise, 
cantitatea de deşeuri 
ce pot fi refolosite creş-
te vertiginos. 

liviaN hoTiCo 
purtător de cuvânt Retim

aparatele de cafea sunt puse la dispoziţie gratuit de „mario“ celor interesaţi

Oferim în mod gratuit 
aparatele, împreună 
cu cafeaua noastră. 
Pentru fiecare aparat 
dăm 4 până la 20 de 
kilograme de cafea 
pe lună, în funcţie de 
tipul de aparat ales. 

adriana Guida
reprezentant Caffe Mario

Cantitatea de 
deşeuri pe care 
o preia staţia 
de sortare a 
deşeurilor din 
Timişoara se 
ridică undeva la 
100.000 de tone 
pe an.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Viitorul arată bine pentru 
Universitatea de Ştiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară a 
Banatului. Printr-un proiect 
transfrontalier, instituţia a 
obţinut fonduri europene şi 
a construit o instalaţie pilot 
prin care obţine biodiesel. 
Biodieselul este un biocom-
bustibil cu caracteristici iden-
tice cu ale motorinei, care se 
obţine din uleiuri din plante 
şi poate fi folosit pentru orice 
motor Diesel, fără nicio modi-
ficare a acestuia, obţinându-
se aceleaşi performanţe, cu 
acelaşi consum. Combustibi-
lul ecologic poate fi obţinut 
din rapiţă, floarea soarelui, 
soia ş.a. Proiectul transfron-
talier „Fondarea şi implemen-
tarea centrului euroregional 
de cercetări în bioresurse 
energetice de origine vegeta-
lă (BIOEN)“, a avut o valoare 
de aproape 500.000 de euro. 
Acesta a fost derulat în parte-
neriat cu mai multe instituţii 
locale şi Camera Economică 
Regionala Zdrenjanin.

Proiectul a fost finalizat 
în 2009, dar abia din august 
2011 a început să producă 
biodiesel. Teste peste teste, 
îmbunătăţiri şi modernizări 
a instalaţiei şi multă muncă 
în cadrul proiectului a făcut 
din USAB prima universi-
tate din ţară cu o asemnea 
instalaţie pilot. Iar planurile 
sunt mari: „independenţa de 

peco“, spune rectorul Alexan-
dru Moisuc. Mai mult decât 
atât, teste au fost deja făcute 
pe maşinile din parcul auto al 
universităţii. Combustibilul 
obţinut, după mai multe veri-
ficări de laborator, a fost pus 
în rezervoarele autoturisme-
lor, iar rezultatele au fost din-
te cele mai bune. Biodieselul 
obţinut are o calitate foarte 
bună, la standardele Uniu-
nii Europene, ne spune prof. 
Radu Şumălan, managerul 
proiectului, iar posibilitatea 
de a-l folosi în viitor în locul 
motorinei în autoturismele 
USAB-ului este foarte mare. 
„În acest moment ne aflăm 
în stadiul de modernizare 
a instalaţiei pentru a creşte 
randamentul de obţinere de 
biodiesel. Când am pornit 
proiectul, nu am găsit nică-
ieri ceva asemănător cu ce 
avem noi aici, astfel că a tre-
buit să creăm noi instalaţia. 
În momentul de faţă, dimen-
siunea instalaţiei noastre ne 
oferă posibilitatea să obţinem 
12 tone de biodiesel în 24 de 
ore“, explică Radu Şumălan.

Care este rolul  
instalaţiei ecologice?

Trei aspecte urmăresc uni-
versitarii agronomi timişo-
reni. În primul rând, instala-
ţia nu a fost concepută pentru 
a crea biodiesel la nivel indus-
trial. Acest lucru înseamnă că 
se poate obţine o cantitate su-
ficientă pentru a-i oferi USAB-
ului independenţa energetică. 

Dar principalul scop constă în 
instruirea studenţilor şi chiar 
a fermierilor bănăţeni, cu pri-
vire la avantajele folosirii unei 
asemenea instalaţii. „Oamenii 
trebuie să ştie că nu doar creş-
terea animalelor şi plantarea 
de copaci înseamnă agricul-
tură, nu doar aceste două ra-
muri înseamnă bani în acest 
sector. Sunt multe alte aspecte 
care contribuie la dezvoltarea 
agriculturii, iar noi le oferim o 
posibilă direcţie“, precizează 
managerul de proiect. Astfel, 
fermierii pot merge la univer-

sitatea timişoreană cu rapiţă 
sau cu ulei obţinut din aceasta 
pentru a-l transforma în com-
bustibil ecologic. Agronomia 
le pune la dispoziţie instalaţia 
de biodiesel în schimbul unui 
procent din biocombustibilul 
obţinut. Dintr-o tonă de rapiţă 
se obţine aproape 350 de litri 
de biodiesel!

Al doilea aspect luat în 
considerare de specialiştii ti-
mişoreni atunci când au pus 
bazele proiectului transfron-
talier cu Zdrenjanin, Serbia, îl 
reprezintă cercetarea ştiinţifi-

Agronomia timişoreană poate  
produce 12 tone de biodiesel pe zi
n universitatea de ştiinţe agricole şi Medicină Veterinară a Banatului se pregăteşte să devină independentă energetic

că. Experimente şi studii pot 
fi făcute de cercetători pentru 
a ajuta la dezvoltarea ramurei 
ecologice de cosum de com-
bustibil. Parteneriate cu alte 
universităţi şi alte activităţi 
de cercetare pot fi desfăşura-
te la instituţia de învăţământ 
superior bănăţeană.

Abia în al treilea rând se 
situează microproducţia. 
Planul de a oferi autonomie 
energetică Universităţii de 
Ştiinţe Agricole stă, deocam-
dată, sub semnul întrebării, 
întrucât costurile sunt destul 

de mari şi comparate cu achi-
ziţia de motorină. Dar planu-
rile vizează aspectul nepolu-
ant al mediului, ceea ce oferă 
un plus întregului program. 
Chiar dacă obţinerea de bi-
odiesel înseamnă resurse 
mari de rapiţă sau alte plante 
oleaginoase, dacă banii chel-
tuiţi pe acestea nu depăşesc 
fondurile alocate achiziţiei 
de motorină din benzinărie 
atunci este rentabil, spun re-
prezentanţii USAB. Cu atât 
mai mult, cu cât instalaţia de 
biodiesel poate folosi şi ule-

iuri uzate.

Prima linie eco de 
autobuz din timişoara?

Iar tocmai acest aspect ofe-
ră universităţii de agronomie 
speranţe pentru o colabora-
re cu instituţiile locale. „Am 
avut o discuţie de principiu 
cu reprezentanţii Primăriei 
Timişoara pentru a demara 
planurile realizării unei linii 
ecologice de autobuz. E drept, 
au fost discuţii generale, dar 
se poate realiza primul eco-
bus din ţară“, susţine Radu 

Şumălan. El explică şi cum 
va funcţiona parteneriatul 
cu autorităţile: USAB asigură 
procesarea combustibilului, 
biodieselul va fi folosit pen-
tru autobuzele de pe o linie a 
oraşului, iar sigla universităţii 
apare pe mijlocul de transport 
în comun. Prelucrarea com-
bustibilului ecologic va fi făcu-
ta din uleiurile uzate pe care 
autorităţile locale le pot colec-
ta. Iar dacă totul merge foarte 
bine, în timp, parteneratul se 
poate extinde şi pentru alte 
linii de autobuze, iar costurile 
pentru achiziţia de combusti-
bil pentru mijloacele de trans-
port în comun ar fi reduse 
substanţial. Cu atât mai mult 
cu cât nivelul de poluare a Ti-
mşoarei este destul de ridicat, 
spune profesorul de la USAB. 
În România nu există încă un 
asemenea mijloc de transport 
în comun, mai susţine univer-
sitarul timişorean.

În ceea ce priveşte aspec-
tul educaţional al Institutu-
lui Euroregional de Cerce-
tări în Bioresurse Energetice 
Vegetale, cum este numită 
oficial instalaţia de biosie-
sel, studenţii universităţii, 
precum şi fermieri bănăţeni 
participă constant la stagii 
de pregătire prin care obser-
vă metodele de lucru folosi-
te în procesarea speciilor de 
plante din care se poate ob-
ţine ulei vegetal care, apoi, 
prin instalaţia de biodiesel, 
este transformat în combus-
tibil ecologic.

instalaţia de biodiesel poate determina independenţa energetică a universităţii de ştiinţe agricole şi medicină Veterinară a banatului

PUBLICITATE

Silvia STaia
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

Cu toţii am devenit din ce 
în ce mai conştienţi de conţi-
nutul ridicat de chimicale ce 
se găsesc în hrană, produse 
cosmetice, de curăţenie sau 
în mediul înconjurător. Însă, 
când vine vorba de casa în 
care locuim zi de zi, neglijăm 
pericolele din materialele de 
construcţii sau din lenjeria de 
pat, în favoarea esteticului. 
Iată câteva soluţii alternative 
pentru o casă ce are grijă de 
sănătatea noastră. 

Mobilierul - cel realizat din 
PAL arată foarte bine, dar este 
o sursă continuă de poluanţi 
foarte toxici. Formaldehida 
este o substanţă cancerigenă 
folosită în producerea răşinii 
care lipeşte rumeguşul când 
se toarnă plăcile din PAL. Ea 

emană aburi toxici de-a lun-
gul întregii vieţi. Efectul în 
corpul uman este cumulativ 
şi nu se observă imediat. Toxi-
ce sunt şi substanţele cu care 
se tratează mobila, cleiul ce 
lipeşte furnirul, chimicalele 
ce opresc lemnul să ardă, vop-
selele. Lemnul masiv este mai 
sănătos. dar numai dacă nu 
este tratat cu lacuri şi baiţuri 
bazate pe produse petrochi-
mice. Mobila modulară din 
sticlă şi metal este mai sigură 
pentru sănătate, din punc-
tul de vedere al produsului 
finit. Sticla este unul dintre 
cele mai stabile şi inerte ma-
teriale existente, iar metalul 
vopsit cu pulbere în câmp 
electrostatic este considerat 
ecologic, pentru că nu sunt 
implicaţi solvenţi. Plăcile de 
ceramică şi cimentul sunt 

considerate eco şi nu afectea-
ză sănătatea, deşi procesul lor 
de fabricaţie este poluant.

Vopselele non-toxice sunt 
realizate din pământ colorat, 
pigmenţi naturali, răşini, 
uleiuri vegetale şi apă. Nu în-
carcă pereţii şi nu conţin sub-
stanţe ce provoacă alergii. Zu-
grăveala ecologică bazată pe 
celuloză este una dintre cele 
mai economice şi simple vop-
sele pentru interior. Pe piaţă 
se găsesc şi vopsele ce au în 
compoziţie ioni de argint. Ar-
gintul are proprietăţi antimi-
crobiene, anihilează până la 
650 de tipuri de microbi pa-
togeni, nu este iritant şi nici 
toxic. Aceste tipuri de vopsele 
sunt rezistente la curăţare şi 
nu îşi modifică proprietăţile 
în timp.

Materialele textile - co-

voarele sintetice sunt făcute 
din polyester, un derivat al 
petrolului. Natura ne oferă 
materiale din care se confec-
ţionează covoare de calitate 
superioară, cum ar fi bambus, 
sisal, iută, lână sau fibră din 
coaja nucilor de cocos. Aceste 
covoare naturale nu se mur-
dăresc atât de repede şi au o 
rezistenţă mai mare. Invenţi-
ile secolului XX pentru mate-
riale, „călcatul permanent“, 
„fără şifonare“ sau „rezistent 
la pete şi la foc“, se bazează 
pe faptul că acestea au fost 
tratate chimic. Textilele natu-
rale, lâna, cânepa, bambusul, 
mătasea, bumbacul organic, 
sunt obţinute fără a se folosi 
pesticide, ierbicide, fungici-
de sau fertilizatori. Saltelele 
pe care dormim, dacă sunt 
sintetice, din burete, nu per-

mit aerarea, se umezesc şi 
păstrează umiditatea, reţin 
micro-organisme ce pun în 
pericol sănătatea. Saltelele 
din fibră de cocos compactă 
au caracteristicile unui bure-
te natural din lemn, având cel 
mai redus risc de apnee şi nu 
se deformează în timp.

Odorizantele şi lumânări-
le-studiile au arătat că 12 din 
14 odorizante aşa-zise „na-
turale“ conţin ftalaţi, nişte 
substanţe care, în doze mari, 
produc dereglări hormona-
le, probleme reproductive şi 
anomalii ale fătului. În plus, 
odorizantele (de cameră, 
uleiurile sau lumânările par-
fumate), emană compuşi chi-
mici organici, cum ar fi ben-
zenul, clasificat ca substanţă 
cancerigenă. Ca un agent na-
tural ce absoarbe mirosurile, 

putem folosi oţetul într-un 
bol plasat în zonele cu pro-
bleme.

Produsele de curăţenie 
sunt de cele mai multe ori ca-
uza poluării locuinţelor. Mul-
te dintre ele conţin amoniac 
sau fenol, chimicale toxice. 
Chiar dacă pare desuet, to-
tuşi, în fiecare casă există pro-
duse naturale eficiente pen-
tru curăţenie, sigure, ieftine 
şi la îndemâna oricui. Bicar-
bonatul de sodiu, în combina-
ţie cu oţetul, apa sau sucul de 
lămâie este un agent foarte 
bun de curăţare pentru baie 
şi bucătărie. Oţetul simplu 
sau de mere dezinfectează 
şi curăţă murdăria. Sucul de 
lămâie scoate petele şi înde-
părtează grăsimea de pe vase. 
Uleiul de măsline este folosit 
la lustruirea mobilei.

Ce cumpărăm în casă pentru a o menţine... sănătoasă

Când am pornit 
proiectul, nu am găsit 
nicăieri ceva asemă-
nător cu ce avem noi 
aici, dimensiunea 
instalaţiei noastre ne 
oferă posibilitatea să 
obţinem 12 tone de 
biodiesel în 24 de ore. 

Radu şuMălaN
manager proiect
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MAI a scos un proiect prin 
care vrea să treaca poliţiştii 
de la ordine publică şi de la 
rutieră la Politia locală. Cum 
vedeţi aceaste schimbări?

În România autorităţile 
locale emit acte cu putere 
de act normativ în plan lo-
cal şi până la apariţia acestor 
structuri, fie că au fost denu-
mite Poliţii comunitare, fie 
că sunt actualele Poliţii loca-
le, altcineva nu s-a ocupat de 
punerea în aplicare a acestor 
hotărâri a autorităţilor loca-
le. S-a încercat un proiect de 
lege încropit de către spe-
cialiştii Ministerului de Ad-
ministrare şi Internelor, dar 
fără o consultare temeinică 
şi o aplecare serioasă asupra 
a ceea ce înseamnă această 
descentralizare. S-a constatat 
că sunt foarte mari disfunc-
ţionalităţi în ceea ce priveşte 
acest proiect de lege, ceea ce 
demonstrează că echipa care 
a lucrat pe acest proiect, nu 
a ţinut cont de situaţia exis-
tentă în momentul de faţă. 

Toată lumea vrea descentra-
lizare, dar acum când ea are 
loc, nimeni nu o mai vrea...

Da, vrem descentralizare, 
dar nu oricum... O concluzie 
cadru care se trage din stu-
diul acestui proiect de lege-
este că faptul că autoritatea 
locală va fi doar un pion care 
va suporta costurile acestor 
modificări care se vor a se 
produce în ceea ce priveşte 
Poliţia locală viitoare. Deci 
de la dorinţa justificată de a 
avea la dispoziţie o forţă de 
ordine şi siguranţă publică, 
autoritatea locală, va rămâ-
ne doar cu asigurarea logis-
tică şi financiară a susţinerii 
unor astfel de structuri, ceea 
ce din punctul meu de vede-
re şi nu numai al meu, şi al 
primarului municipiului şi 
al multora dintre consilierii 
locali cu care am discutat, nu 
este corect. 

Dar eu am înţeles că cel 
puţin la început o să se 
transfere şi fonduri...

Porturile pentru 2012 vor 
fi transferate cu finanţare 
existentă pe bugetul Minis-
terului Administraţiei şi In-
ternelor, dar în finalul pro-
iectului scrie că începând cu 
1 ianuarie 2013 întregul cost 
al acestor posturi care vor fi 
transferate, va cădea pe sea-
ma bugetului local, al autori-
tăţii locale. Eu nu zic nu, or 
fi şi autorităţi locale care ar 
avea posibilitatea să susţină 
financiar o astfel de structu-
ră, dar celor mai multe, mai 
ales pe fondul acestei crize 
financiare în care ne aflăm, 
le-ar fi imposibil.

Haideţi să intrăm un pic şi 
în detalii. Ce se va întâmpla 
concret?

Prin proiectul de lege se 
stabileşte faptul că activita-
tea de menţinere şi asigura-
rea ordinii şi liniştii publice 
şi controlul pe linie de trafic 

rutier să fie apanajul doar 
viitorilor poliţişti local cu 
statut special. Adică doar de 
poliţiştii pe care noi ar trebui 
să-i preluăm de la poliţia na-
ţională. Vreau să vă spun că 
toţi poliţiştii locali au făcut 
cursuri de perfecţionare la 
şcoli acreditate de MAI. Ori 
în momentul în care în pro-
iectul acesta de lege şi spui 
că activitatea de ordine şi si-
guranţă publică şi circulaţie 
rutieră este apanajul doar 
al poliţiştilor locali cu statut 
special, deci ce se transferă 
din poliţia naţională înseam-
nă că personalul pe care noi 
îl avem abilitat în momentul 
de faţă în Poliţia locală Timi-
şoara, trebuie să-l dăm afa-
ră, pentru ca nu mai avem 
ce să facem cu el, pentru că 
nu are statutul special. Cum 
poţi să vii să limitezi atribu-
ţiile unor funcţionari care au 
dat un concurs şi au ocupat 
un post într-o instituţie cum 
este Poliţia locală, pe baza 
legislaţiei care exista la mo-
mentul respectiv, să vii să 
spui că ei nu mai pot să exe-
cute astfel de activităţi? Am 
impresia că este o chestiune 
voită, pentru că nu-mi dau 
seama cum cei care au lucrat 
la acest proiect de lege nu au 
sesizat aceste aspecte... În-
seamnă că printr-un proiect 
de lege mascat, vrei să scapi 

de nişte oameni şi vreau să 
vă spun că în momentul de 
faţă sunt 17 000 de poliţişti 
locali. Deci iată că pe lângă 
ăia 10 000 care s-au dat afară 
anul acesta din Poliţia Naţi-
onală, mai sunt încă 17 000 
pe care poti să-i dai afară din 
Poliţia locală actuală, deşi nu 
se recunoaşte. Nu se recu-
noaşte, dar este o consecinţă 
logică. Deci este o chestiune 
care e cusută cu aţă albă şi 
nu trebuie să ai foarte multă 
pricepere şi experienţă ca să 
sesizezi acest aspect. 

Dacă se pune în practică 
proiectul de lege câţi oa-
meni ar trebui să preluaţi?

Păi la Timişoara, aşa din 
câte am discutat eu neoficial, 
ar fi vorba de în jur de vreo 
până în 150-200 de agenţi de 
ordine şi vreo câteva zeci de 
poliţişti de la circulaţie. 

Şi câţi  poliţişti locali sunt 
acum încadraţi?

În momentul de faţă pe 
ordine publică şi circulaţie 
în Poliţia locală lucrează 200 
de oameni. 

Păi ori dublaţi structura, ori 
îi daţi afară pe cei care sunt 
acum angajaţi....

Deci dacă de la Poliţia Na-
ţională în speţă la Timişoara, 
noi am prelua în jur de 200 

de oameni, nu am face alt-
ceva decât să dăm afară 200 
din actuala structură.

Dacă banii pentru finanţare 
vor veni de la bugetul local 
şi deciziile vor fi luate tot la 
nivel local?

Pe actualul proiect de lege 
care este în discuţie rezultă 
următoarele: reglementa-
rea, coordonarea, controlul, 
îndrumarea, este apanajul 
Ministerului, Inspectoratului 
General al Poliţiei, Inspecto-
ratului de poliţie judeţean 
sau ofiţer desemnat de in-
spectorul şef pentru acest 
lucru. Păi atunci autoritatea 
locală unde este? Autoritatea 
locală nu are nici o putere, 
devine efectiv subordonata 
acestor structuri, pană la Mi-
nister. Şi unde e descentra-
lizarea şi unde e autonomia 
locală? Eu am curajul să o 
spun, încă sunt foarte multe 
piedici la nivel de Inspecto-
rat general al poliţiei vizavi 
de acest transfer. 

Din ce cauză?
Nu pot eu să mă pronunţ 

din ce cauză. Intuiesc, dar nu 
pot să le fac publice, pentru 
că nu am probe clare. Dar 
comportamentul echipei 
care a construit acest proiect 
de lege, de modificarea legii 
poliţiei locale, mă face să 

cred că sunt şi alte interese 
în spate, de a pune piedici 
unei descentralizări reale. 

Tot acest proiect prevede 
organizarea de concursuri 
pentru ocuparea posturilor 
de şefi.

Da. Şi asta este o aberaţie, 
pentru că persoanele care 
se înscriu pentru astfel de 
concurs, obligatoriu trebuie 
să aibă girul Inspectoratului 
General al Poliţiei. Eu nu 
văd, ce treabă are IGP pe cine 
propune primarul  ca şef al 
acestei structuri? Doar nu o 
să fie nebun primarul să ia 
unul care are 7 clase, sau 4 
clase şi să îl pună şef de po-
liţie locală.

Aţi plecat din Poliţia Naţi-
onală, aţi scăpat de IGP şi 
acum vă vin iar pe cap...

Nu asta este problema, nu 
aşa trebuie privite lucrurile, 
pentru că opţiunea mea de a 
părăsi sistemul Poliţiei Naţi-
onale a fost personală. 

În condiţiile în care se va 
organiza un concurs, aveţi 
de gând să vă prezentaţi? 

Păi pe actualul proiect nu 
pot, pentru că trebuie să ai 
status special, ceea ce eu nu 
am... Eu mi-am suspendat 
dreptul la pensie pentru că 

nu puteam să las structura şi 
să plec împreună cu echipa 
pe care am construit-o de la 
temelie să o las vraişte, pen-
tru că exista riscul ca tot ce 
s-a investit şi uman şi finan-
ciar să se ducă de râpă.

Bun, dar poate mai sunt şi 
alţi oameni capabili... 

Da, absolut! Eu nu spun 
treaba asta. 

Am înţeles că în Bucureşti 
nu se vor aplica prevederile 
acestui proiect... 

Păi Bucureştiul e mai 
aproape de minister. Alt răs-
puns vreţi? Păi o fi nebun 
un primar care a investit 
milioane de euro într-o in-
stituţie să îşi bată joc de ea? 
Să fim serioşi. În momentul 
de faţă strada este desco-
perită de forţe de ordine la 
vedere. E cea mai mare gre-
şeală în care se persistă de 
ani de zile. Mergeţi în Italia, 
Franţa, mergeţi în Spania, 
marile aglomerări sunt în-
ţesite de forţe de ordine, la 
vedere, pentru că este cea 
mai bună prevenţie. La noi 
încă se persistă pe această 
greşeală.

Dacă noi preluăm 200 de 
oameni de la Poliţia Naţională 
trebuie să dăm afară 200  
din actuala structură

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro
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Aquatim controlează per-
manent calitatea apei potabile. 
Laboratorul Control calitate apă 
al Aquatim, situat pe strada Mis-
tral nr. 1,  face toate analizele de 
apă potabilă şi uzată, necesare 
desfăşurării activităţii din toată 
aria de operare a societăţii. În 
Timişoara este monitorizată zil-
nic calitatea apei potabile de la 
ieşirile staţiilor de tratare din Ti-
mişoara – Bega, Urseni şi Ronaţ, 
dar şi analize ale apei brute, din 
râul  Bega şi din foraje. Ultimul 
palier de control îl reprezintă 
reţelele de distribuţie. În reţea-
ua oraşului Timişoara este mo-
nitorizată calitatea apei în 32 
de puncte de control, stabilite 
de comun acord cu Direcţia de 
Sănătate Publică, puncte care 
acoperă toate cartierele. Rezul-
tatele monitorizării reţelei de 
distribuţie sunt publicate lunar 
pe site-ul Aquatim la următo-
rul link : http://www.aquatim.
ro/ro/337/monitorizarea-calitatii.
htm şi sunt afişate la avizierul de 
la sediul societăţii, pe str. Gheor-
ghe Lazăr nr. 11/A.

În ce priveşte apa uzată, 
în Timişoara şi la sucursalele 
Aquatim este implementat un 
program de combatere a polu-

ării din reţeaua de canalizare, 
fiind monitorizate periodic de-
versările de la mai multe soci-
etăţi comerciale. În cazul unor 
poluări accidentale, laboratorul 
execută prelevarea şi determi-
narea calităţii apelor uzate, de 
la intrarea în staţia de epurare, 
până la depistarea poluatorului. 

analize sigure şi exacte 
de apă la aquatim

Laboratorul Control calita-
te apă al Aquatim deţine certi-
ficat de acreditare RENAR care 
atestă că laboratorul are com-
petenţa să efectueze încercări 
pentru diversele tipuri de apă 
– subterană, de suprafaţă, po-
tabilă şi uzată. Pentru a obţine 
această acreditare, trebuie în-
deplinite mai multe condiţii, 
legate de dotările tehnice, 
dar şi de calitatea serviciilor 
prestate. Pentru clienţii labo-
ratorului, aceasta înseamnă că 
se pot bizui pe rezultatele din 
rapoartele de încercare emise 
de către Aquatim. Rezultatele 
sunt verificate, iar verificările 
sunt consemnate în caiete şi 
registre speciale. Înregistră-
rile sunt păstrate, astfel încât 
în orice moment se poate re-

face traseul unei probe de la 
intrarea în laborator şi până 
emiterea raportului de încer-
care. În final, aceste verificări 
sunt transpuse în diagrame de 
control, cu alte cuvinte, fieca-
re încercare decurge strict în 
condiţiile descrise de metoda 
de lucru adoptată şi nimic nu 
este lăsat la voia întâmplării.

Mai mult, laboratorul parti-
cipă în fiecare an la programe 
internaţionale de comparare 
între laboratoare de acelaşi pro-
fil, numite scheme de încercări 
de competenţă. Până acum, 
Aquatim a obţinut punctaje 
foarte bune pentru fiecare run-
dă şi pentru fiecare indicator, 

ceea ce probează acurateţea 
analizelor efectuate aici.

Laboratorul s-a înfiinţat în 
anul 1993 sub denumirea Bi-
rou Control unităţi. Din 1998, 
activitatea laboratorului s-a 
extins la determinări fizico-
chimice de calitate pentru apa 
din reţeaua publică a Timişoa-
rei şi s-a diversificat prin efec-
tuarea determinărilor spectra-
le şi a cromatografiei de gaz. 
Construcţia actualei clădiri, de 
pe strada Mistral nr. 1, a fost fi-
nanţată din fonduri europene, 
prin proiectul ISPA, prin care 
a fost reabilitată şi Staţia de 
epurare din Timişoara. Sunt 
prevăzute mai multe încăperi 

pentru laboratoare, magazii 
pentru reactivi şi sticlărie, re-
cepţie pentru probele de apă, 
camere pentru decontamina-
re, prepararea culturilor steri-
lizate etc.

Pot solicita clienţii 
analize de apă  
şi cum se procedează?

Contra-cost, acest laborator 
poate face analize de calitate şi 
pentru apa din forajele proprii 
ale clienţilor, din surse de su-
prafaţă sau de la reţeaua pu-
blică de distribuţie. De aseme-
nea, şi pentru apa uzată, dacă 
se doreşte. Clienţii trebuie să 
sune în prealabil la numărul 
de telefon 0256 201 357, între 
orele 8 – 15, pentru programa-
re şi pentru detalii cu privire 
la procedura de prelevare a 
probelor. De exemplu, pen-
tru analize fizico-chimice, cli-
enţii pot preleva probele de 
apă în recipiente curate, din 
plastic, în care în prealabil a 
fost doar apă şi, în funcţie de 
tipul indicatorilor solicitaţi, 
li se va comunica şi ce volum 
de apă e necesar să preleveze. 
În schimb, pentru analizele 
microbiologice, laboratorul 

furnizează flacoane sterile, 
acceptând numai probele ast-
fel prelevate. Odată cu aceste 
flacoane, clienţii primesc de 
la personalul laboratorului 
toate indicaţiile necesare pen-
tru prelevarea şi manipularea 
probelor. 

Cât costă analizele de apă?
Tarifele variază foarte mult 

în funcţie de ce vor clienţii, 
adică de numărul şi tipul in-
dicatorilor determinaţi. Dacă 
clientul vrea să ştie dacă poate 
folosi apa din sursa respecti-
vă pentru maşina de spălat, 
atunci se face determinarea 
unui singur indicator – du-
ritatea apei, şi aceasta costă 
sub 10 lei. Dacă doresc să fo-
losească apa pentru consum 
uman, se face un set complet 
de analize, fizico-chimice şi 
microbiologice, şi aici costuri-
le se ridică la circa 430 de lei. 
Este foarte important de ştiut 
că laboratorul nu face inter-
pretări asupra rezultatelor, ci 
doar determină valorile indi-
catorilor respectivi, din ana-
lize rezultând dacă aceştia se 
încadrează sau nu în limitele 
prevăzute de lege.

Apă monitorizată permanent
n un set complet de analize a calităţii apei dintr-o sursă costă aproximativ 430 de lei
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De anul viitor, copiii de 
şase ani vor merge la şcoală. 
În clasa zero! Noua Lege a Edu-
caţiei îi obligă pe părinţi să-i 
trimită pe preşcolari în clasa 
pregătitoare. Dar sunt aceş-
tia pregătiţi? Părinţii spun că 
sunt prea mici, educatorii nu 
ştiu ce va fi la anul, iar inspec-
torii şcolari aşteaptă o meto-
dologie clară de Ministerul 
Educaţiei, pe când MECTS le 
oferă părinţilor posibilitatea 
de a-i trimite la şcoală chiar 
mai devreme, înainte de a fi 
împlinit şase ani. Potrivit noii 
legi a educaţiei (LEN), copila-
şii de şase ani vor merge obli-
gatoriu în clasa pregătitoare. 
Astfel, cei care sunt acum în 
grupa mare, din toamna vi-
itoare merg la şcoală. Legea 
spune că micuţii vor merge 
în cea mai apropiată unitate 
de învăţământ de grădiniţa 
unde au fost înscrişi, dacă 
acolo există spaţiu disponibil 
pentru aceştia. Dacă nu exis-
tă, prichindeii vor rămâne la 
grădiniţă, dar vor aparţine tot 
de şcoală. Situaţia este cu atât 
mai complicată cu cât nu se 
cunosc decât lucruri vagi des-
pre cum va arăta învăţămân-
tul preşcolar începând din 
toamna lui 2012-2013.

„Încă nu se ştie cine va 
lucra cu copiii de la clasa pre-
gătitoare. Oana Badea, secre-
tarul de stat din Ministerul 
Educaţiei, a spus, când a fost 
la Timişoara, că aceştia vor 
fi învăţaţi de un învăţător şi 
un educator de sprijin“, ne-a 
spus Tamara Fetyko, direc-
torul Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 20, din zona Ca-

lea Lipovei din Timisoara. Din 
acest motiv, lucrul cu elevii 
din clasa pregătitoare are un 
mare semn de întrebare: cine 
se va ocupa de ei?

În ianuarie se  
limpezesc lucrurile

Lavinia Supuran, inspector 
de specialitate învăţământ 
preşcolar din cadrul Inspecto-
ratului Şcolar Timiş, spune că 
abia din ianuarie se va şti cu 
exactitate ce se va întâmpla 
cu clasa pregătitoare, pentru 

că atunci sunt aşteptate de la 
MECTS toate  clarificările.

De partea cealaltă a bari-
cadei se află părinţii, care nu 
ştiu încă mai nimic despre 
ce va fi anul viitor. ”Mă tot 
întreabă părinţii despre clasa 
pregătitoare cum va fi anul 
viitor, unde vor învăţa, cine 
se va ocupa de copiii lor. Eu 
le spun ce ştiu, iar de la în-
ceputul anului viitor, când 
vom avea toate datele, o să 
le explic exact”, precizează 
directoarea Grădiniţei PP 20. 

Părinţii sunt total nemulţu-
miţi să-i lase pe copiii lor de 
şase ani la şcoală. „Încă un an 
la grădiniţă ar fi foarte bun 
pentru fetiţa mea. Eu am dat-
o aici la trei ani şi şase luni şi 
mi s-a părut devreme. Dar la 
şase ani la şcoală?! Copiii vor 
fi total debusolaţi. Adică, la 
gradiniţă au făcut activităţi cu 
o educatoare, în clasa zero se 
obişnuiesc cu alta şi din clasa 
întâi, cu altă doamnă. Nu se 
poate aşa ceva. E mult prea 
devreme pentru ei să mear-

gă la şcoală“, ne spune Alina 
Creţu, mama unei fetiţe din 
grupa mare B a Grădiniţei PP 
20 din Timişoara. Ea este şi 
reprezentantul părinţilor din 
unitatea preşcolară. „Am vor-
bit cu mai mulţi părinţi care 
mă întreabă ce o să fac eu cu 
copilul meu. Dacă aş putea, aş 
mai ţine-o încă un an aici. Cei 
mai mulţi  nici nu vor să audă 
de şcoală! 80-90% dintre ei ar 
vrea să-i mai ţinem un an la 
grădiniţă. De ce aceste schim-
bări pentru copii, nu înţeleg, 

nu era bine cum a fost până 
acum?“, întreabă Alina Creţu.

O altă mamă, Alina Came-
lia Farkaş, a unui băieţel din 
grupa mare A, explică cum 
are încredere în educatoarea 
care s-a ocupat de copil până 
acum şi cum n-ar vrea să-l 
mute la o şcoală de la o vâr-
stă atât de fragedă. „Soluţia 
optimă pentru fiul meu este 
ca în anul şcolar 2012/2013 să 
rămână la clasa pregătitoare, 
în cadrul Grădiniţei PP 20“, 
precizează aceasta. Ea adaugă 
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n Părinţii trebuie să-i ducă obligatoriu pe copiii de şase ani la şcoală în clasa zero, dar nu ştie încă     cine-i va învăţa

Clasa pregătitoare sau  clasa zero este o 
necunoscută pentru pă  rinţi şi educatori Nu de mult, am citit în nişte 

reviste, că Fundaţia Soros Româ-
nia a făcut un pertinent sondaj 
de opinie, referitor la ceea ce 
cred connaţionalii noştrii despre 
credinţă, religie, viaţa de apoi 
şi alte aspecte... paranormale. 
Interesant mi s-a părut faptul că 
cifrele sondajului arata că doar 
1% din români s-au declarat 
atei convinşi, iar la capătul 
opus al chestionarului, peste 
90% dintre noi cred că există 
Dumnezeu. Asta înseamnă, 
că dacă atât de mulţi cred 
în Dumnezeu, atunci ei cred 
automat şi în viaţa de apoi? Eh, 
deja încep diferenţele! Se pare 
că nu toţi vedem Divinitatea la 
fel şi nici chiar termenii de bază 
ai credinţei. Iată mai jos câteva 
cifre în procente, cifre care nu 
fac decât să ne buimăcească 
mai rău, în loc să ne explice clar 
opţiunea noastră ca şi naţie, noi 
românii declarându-ne aproape 
integral... un popor creştin. 
Este totuşi incredibil, ca după 
aproape jumătate de secol de 
comunism (adus şi implementat 
forţat în România) şi după atât 
de multă îndoctrinare împotriva 
religiilor de orice fel, oamenii 
nu şi-au abandonat credinţa. 
Astfel, studiul arată că deşi 94% 
dintre cei chestionaţi au răspuns 
da la întrebarea „Credeţi sau 
nu că există Dumnezeu?“, doar 
42% dintre aceştia acceptă vi-
ziunea dogmei creştine potrivit 
căreia există un Dumnezeu 
întrupat într-o fiinţă ! Restul 
de 49% văzând puterea divină 
mai degrabă ca un spirit sau 
o forţă a vieţii într-o formă 
mai abstractă (neîntrupată) şi 
universală. Aproape toţi romanii 
cred în numeroase aspecte 
care provin din creştinism sau 
au legătură cu acesta. Astfel 
88% cred că noi avem suflet iar 
alţi 87% cred că există păcat. 
Ciudat e că deşi cred în păcat 
sau în existenţa raiului, mulţi 
nu cred că există pedeapsă sau 
recompensă în viaţa de apoi! În 
existenţa raiului şi a iadului cred 
79% din români. Procentul care 
crede în viaţa de după moarte 
este de 63% ; deci doar acest 
procent crede şi în judecata de 
apoi la care este supus sufleţelul 
nostru. Este o întreagă hara-
babură ! Cum e posibil să crezi 
în suflet, în rai şi iad dar să nu 
crezi în judecata de apoi? Mai 
există şi alţi chestionaţi (mai 
puţini, dar în continuare un 
număr semnificativ!), care cred 
şi în existenţa unor fenomene 
sau ritualuri care nu au nicio 
legătură cu creştinismul. Astfel, 
60% dintre respondenţi cred 
în deochi, 47% cred în oameni 
cu puteri speciale (cum ar fi 
prezicătorii, tămăduitorii, sau 
clarvăzători). Mai exista un 
procent mai mic, de 25% care 
cred în astrologie sau horoscop 
(printre care mă număr şi eu !) 
Sigur, că există şi alţii care cred 
doar în extratereştrii (23%) şi 
care văd îngerii ca pe nişte ro-
boţi sau androizi venind în nave 
din sisteme solare iar Divinita-
tea ca o fiinţă superioară care a 
creat şi clonat viaţa în laborator. 
În definitiv, acest chestionar a 
fost bine venit, deoarece a scos 
la iveală mai multe aspecte de 
natură religioasă, filozofică sau 
ştiinţifică. Important este să cre-
dem în ceva chiar dacă ştim că 
religia noastră nu este completă 
şi că poate adevăratul sens al 
credinţei este “împrăştiat” în 
mai toate marile religii ale lu-
mii, fiecare dintre ele conţinând 
unele adevăruri fundamentale. 
Dar, la toate aceste întrebări, 
vom găsi răspunsuri adevărate 
numai după moarte, în viaţa de 
apoi, atunci când sufletul nostru 
va fi supus judecăţii de apoi.  Si 
abia atunci vom şti încotro 
mergem: sus în rai pe norişori 
sau jos în iad la... smoală.

Credinţa  
în procente

Coriolan 
Gârboni
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Prichindeii de grădiniţă vor merge la şcoală obligatoriu de la vârsta de 6 ani

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

faptul că toate cadrele didacti-
ce din gradiniţă sunt calificate 
şi profesioniste, lucru care le 
îndreptăţeşte să-şi desfăşoa-
re activitatea şi la clasa zero, 
pregătitoare. Copiii ambelor 
mame vor intra în clasa pregă-
titoare, din septembrie 2012. 
Dacă părinţii se plâng că pre-
şcolarii sunt prea mici pentru 
clasa 0, Legea Educaţiei le ofe-
ră posibilitatea să-i înscrie în 
clasa pregătitoare chiar dacă 
n-au împlinit nici 6 ani. Iată ce 
spune LEN: Art. 29, alineatul 

2: ”În clasa pregătitoare sunt 
înscrişi copiii care au împlinit 
6 ani până la începerea anu-
lui şcolar. La solicitarea scrisă 
a părinţilor, a tutorilor sau a 
susţinătorilor legali, pot fi în-
scrişi în clasa pregătitoare şi 
copiii care împlinesc vârsta de 
6 ani până la sfârşitul anului 
calendaristic, dacă dezvolta-
rea lor psihomatică este cores-
punzătoare”. Marin Popescu, 
inspectorul şcolar general din 
Timiş, spune că părinţii sunt 
rezervaţi, dar capacitatea de 

asimilare a cunoştinţelor de 
către copii, la această vârstă 
este foarte mare, astfel încât 
acesta are doar de câştigat în 
urma frecventăţii clasei pre-
gătitoare la şcoală.

De ce vin explicaţiile  
în ianuarie?

Cum nu se ştie exact ce şi 
cum va fi la începutul anului 
şcolar viitor, răspunsul oferit 
de MEC a fost că în ianuarie 
întreaga situaţie se va clarifica. 
De ce atunci? Pentru că din 
ianuarie 2012 intră în vigoare 
plata per elev. Ministerul Edu-
caţiei va plăti unităţilor şcola-
re câte o sumă pentru fiecare 
elev care învaţă la respectiva 
şcoală. Cum situaţia prichin-
deilor din clasa zero este încă 

în ceaţă, în ianuarie fiecare 
şcoală trebuie să ştie exact 
cum stau lucrurile pentru a 
calcula câţi bani vor primi de 
la stat pentru elevii pe care îi 
au înscrişi. Fondurile sunt îm-
părţite spre mai multe direcţii, 
de la salarii la plata utilităţilor 
ş.a. Dacă elevii de şase ani vor 
merge la şcoală - câteva mii la 
nivelul Timişoarei - banii vor 
intra în conturile unităţii de 
învăţământ. Dacă vor rămâne 
la grădiniţe, fondurile iau dru-
mul acestora. 

educator sau  
educator-puericultor?

Potrivit noii legi, părinţii 
ar putea să-şi înscrie copila-
şii de 2-3 ani la grădiniţă în 
grupa mică. Astfel ar fi com-

pensată pierderea copiilor de 
şase ani ce pleacă la şcoală. 
Singura problemă care in-
tervine este cea a persoanei 
care se ocupă de copii care 
au o vârstă atât de fragedă. 
Specializarea potrivită pentru 
cei mai mici dintre preşcolari 
este cea de educator pueri-
cultor. ”Pentru asistentele de 
la creşă au fost organizate 
cursuri de puericultură, dar 
de către Ministerul Sănătăţii 
şi nu de Ministerul Educaţi-
ei. Noi, cei din învăţământul 
preşcolar nu am fost anunţaţi 
încă despre aşa ceva”, ne spu-
ne directoarea Gradiniţei PP 
20. De la Grădiniţa PP 20 şi 
structurile acesteia vor trece 
în clasa pregătitoare aproxi-
mativ 100 de copii. Câţi din-
tre părinţii care au copii de 
doi ani vor dori să-i înscrie pe 
aceştia la grădiniţă, încă nu 
se ştie. Dar cum un ordin de 
ministru prin care să fie clari-
ficate toate aceste aspecte nu 
a fost emis încă, educatorii, 
învăţătorii şi părinţii aşteaptă 
începutul anului viitor ca să 
ştie ce se va întâmpla cu co-
piii lor şi unde vor învăţa din 
septembrie 2012: la grădiniţă 
sau la şcoală?

Marin Popescu, inspector 
şcolar general în Timiş, spu-
ne că pentru părinţi există 
opţiunea înscrierii copiilor 
de 2 ani la grădiniţă. ”Meto-
dologiile vor fi făcute publice 
în ianuarie, iar acestea vor 
stabili calendarul înscrierilor 
la grădiniţă, modalităţile de 
formare a cadrelor didactice 
pentru a fi formate ca pueri-
cultori etc.”, a precizat acesta.

Metodologiile vor 
fi făcute publice în 
ianuarie, iar acestea 
vor stabili calendarul 
înscrierilor la grădi-
niţă, modalităţile de 
formare a cadrelor 
didactice pentru a fi 
formate ca puericul-
tori etc. 

MaRiN PoPeSCu 
inspector şcolar general

La gradiniţă au făcut 
cu o educatoare, 
în clasa zero se 
obişnuiesc cu alta 
şi din clasa întâi, cu 
altă doamnă. Nu se 
poate aşa ceva. E 
mult prea devreme 
pentru ei să meargă 
la şcoală. 

aliNa CReţu
mamă

PUBLICITATE
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Trebuie să recunosc că 
zilele trecute m-a podidit 
plânsul. Cum naiba să nu 
îţi salte corasonul când 
afli cât de simţitori sunt 
conducătorii fotbalului 
românesc! Uite, Mitică 
Dragomir ne-a anunţat, în 
cadrul unei intervenţii la o 
emisiune de televiziune, că 
şeful federaţiei l-a scos „cu 
lacrimi în ochi pe Jean Pă-
dureanu din prima ligă.” 
Îmi închipui ce hohote au 
însoţit trimiterea lui Poli în 
eşalonul doi după ce nu a 
primit licenţa la îndemnul 
şefului de clan. Trebuie să 
cred că la sediul ferefeului 
nostru s-a instalat corul 
bocitoarelor profesioniste 
care interpretează, din pă-
cate, pe o singură voce... 
doar după bagheta dirijo-
rală a lui Mircea Sandu. 
Nea Mitică, aşa cum îl 
alintă apropiaţii şi o parte 
din jurnalişti, a scos, fără 
să vrea, porumbelul atunci 
când l-a pomenit direct 
pe „Sandu cel înlăcrimat” 
drept autor al retrogra-
dării Bistriţei. Parcă până 
acum mai marii chemaţi 
pe la DNA o tot dădeau cu 
independenţa comisiilor, 
cu hotărârile super-regu-
lamentare ale Comitetului 
Executiv, cu neimplicarea 
în decizii, etc.
Abia acum am înţeles 
motivul pentru care a fost 
retrogradată Gloria Bistri-
ţa. Nu puteam să pricep 
cum de o prietenie atât de 
bine sudată în şmenuri şi 
în timp între Jean, Mircea 
şi Mitică putea să ducă de 
râpă echipa bistriţeană. 
Unde s-a rupt lanţul? În 
sfîrşit am aflat! Bănuiam 
că tevatura porneşte 
de la bani, dar nu îmi 
închipuiam că Sandu şi-a 
băgat nevasta la înainta-
re pentru „împrumutul” 
ăla de 400.000 de euro 
către Bistriţa. Habar nu 
am ce sumă  trebuia să 
burduşească buzunarele 
„famigliei”, dar e cert că 
„Naşul” s-a supărat rău 
de tot. Dacă mai punem 
la socoteală şi faptul că se 
zice că actuala doamnă 
Sandu avea legături cu 
lumea interlopă, dar şi cu 
fraţii Becali atunci... nu 
cred că mai poate fi vorba 
de îndoială.
Fotbalul românesc a 
devenit de mult o afacere 
de clan în care ar trebui să 
înceapă cu adevărat cură-
ţenia. Poate de Crăciun... 
poate înainte de Paşte. În 
caz contrar, acest Făt Fru-
mos din lacrimă o să stea 
călare în fruntea federaţiei 
până la adânci bătrâneţi.

Cu lacrimi  
în ochi

Viorel  
Screciu

oPiNie
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Anonim:  15:10
Aventurile lui tintin - Secretul licornu-
lui: 3D 13:50
cei trei muschetari 3D: 16:00
in timp:  20:10 22:20
jaf... la turnul mare: 14:20 16:30 18:30 
20:40 22:40
jurnalul unui iubitor de rom: 14:50 
17:10 19:30 21:50
marea cursa de craciun 3D: 14:00 16:00 
18:00
metoda periculoasă: 18:30 20:00 22:00
motanul încălţat 3D: 18:00
Nemuritorii 3D - războiul zeilor: 13:30 
15:45 18:00 20:15 22:30
Panica pe Wall Street: 20:50
Saga Amurg - zori de zi - Partea i: 14:50 
17:20 19:50 22:10
Strumpfii 3D: 13:00

joi, 24 Noiembrie
Happy: Singles Party
Komodo: ExIlEd BanD 
Play lounge: Fete la moda!
el che: Urban Beats II - Mighty Boogie & KuKy

viNeri 25 Noiembrie
Setup: Concert PNal
zambara: Snazu
bunker: The Hepcats
Daos: Good Vibrations 17
Fratelli: Dj Johnny DaMix 

Sâmbătă 26 Noiembrie
Daos: Winter Fever
Setup: Concert Partizan
No Name: I Love College - US Frat Party
club No Name: Black is Beautiful

DumiNică 27 Noiembrie
zambara: Elless - 5h set 
No Name: No Name Biergarten

spectacole
Filarmonica banatul, Sala capitol: joi 24 
noiembrie ora 19 recital Franz Liszt. În spec-
tacol Heliana Munteanu mezzosoprană. 

teatrul merlin timişoara: joi 24 noiem-
brie ora 11.00. Concert Cari Tibor. 

teatrul Naţional timişoara: vineri 25 
noiembrie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei 
M. Un spectacol de Radu Afrim, după Fausto 
Paradivino. 

teatrul Naţional timişoara: sâmbătă 26 
noiembrie, ora 19, Sala Mare, spectacolul 
Iată femeia pe care o iubesc de Camil pe-
trescu, în regia Mihaelei Lichiardopol. 

teatrul merlin timişoara: duminică 27 
noiembrie ora 17.00. Reprezentarea poveştii 
Capra cu trei iezi. Spectacol de animaţie cu 
păpuşi, recomandat copiilor preşcolari, dar 
şi celor din ciclul întâi gimnazial (3 - 10 ani). 

teatrul Naţional timişoara: duminică 27 

noiembrie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei 
M. Un spectacol de Radu Afrim, după Fausto 
Paradivino.

teatrul maghiar de Stat „csiky gergely”: 
sâmbătă 26 noiembrie, ora 19, Sala Studio, 
Devianţa, regizor Nemeth Akos. 

teatrul maghiar de Stat „csiky gergely”: 
sala Studio, marţi 29 noiembrie, ora 19: 
spectacolul de teatru Prah, în regia lui 
László Sándor. 

opera naţională română timişoara: du-
minică 27 noiembrie, ora 19, sala Mare, Gi-
selle. Balet în două acte. Muzica înregistrată 
Adolphe Charles Adam, libretul: Theophile 
Gautier şi Jules Henri Saint - Georges. 

teatrul Naţional timişoara: marţi 29 
noiembrie, ora 19.00, Studio 5 Aeroport 
după Ştefan Caraman, un spectacol de Iona 
Ardelean - Ieremia.

daN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Ultima etapă a turului 
pare să limpezească şi pro-
blema, din punct de vede-
re sportiv, a echipelor care 
promovează în prima ligă. 
E clar că Poli Timişoara şi 
Gloria Bistriţa s-au detaşat în 
clasament şi că, poate doar 
teoretic, echipe ca FC Argeş 
sau UTA mai pot să fisureze 
siguranţa pe care o afişează 
conducerile celor două echi-
pe. Alta e însă problema în 
cazul bănăţenilor. Datoriile, 
procesele care nu mai con-
tenesc şi veştile care vin de 
la UEFA şi FIFA, întunecă 
foarte mult orizonturile alb-
violete. Ultima informaţie, 
auzită “pe surse” spune că, 
totuşi, autorităţile au stabilit 
ca săptămâna viitoare să alo-
ce o tranşă de bani pentru 
acoperirea unor găuri din 
minusul existent în vistie-
ria clubului timişorean. Nu 
se ştiu sume, dar gurile rele 
spun că ar fi vorba de apro-
ximativ jumătate de million 
de euro, sumă împărţită în-
tre “municipiu” şi “judeţ”.

Datoriile ma chinuiesc…
Datoria către Slovan Li-

berec, de 1,15 milioane de 
euro pare să-l fi doborât 
definitiv pe Marian Iancu. 
Dacă nu achită aceşti bani 
cât mai repede, riscă să nu 
îi mai fie programată echi-
pa în returul de campionat. 
Din spate vine şi procesul cu 
Laszlo Sepsi, caz pe care a 

reuşit să-l tot amâne, dar nu 
se ştie până când. Aici Iancu 
nu a achitat niciun ban celor 
de la Sporting Lisabona, ba 
chiar ar agrea o renunţare 
a colaborării cu fotbalistul 
de la Poli numai să i se taie 
datoria către clubul lusitan. 
Acestea sunt doar două din 
problemele cu care se con-
fruntă finanţatorul de pe 
Bega. 

Pe de altă parte, autorită-
ţile locale şi judeţene par să 
stea la cotitură. Au anunţat 
că nu există cadrul legal şi 
nici sportiv, nefiind întruni-
te criteriile de performanţă, 
pentru ca echipa bănăţeană 

să fie susţinută financiar şi 
îl lasă pe Iancu să „fiarbă în 
suc propriu”. Acum proba-
bil consideră că e prea de-
vreme… Insistenţa cu care 
boss-ul Politehnicii revendi-
că cele 1,7 milioane de euro 
ca fiind urgente, stringente 
şi imperios necesare pentru 
bunul mers al evenimente-
lor la club în perioada urmă-
toare, probabil că a deranjat 
factorii locali şi judeţeni. 
Nu e de mirare că Marian 
Iancu nu mai beneficiază de 
aceeaşi susţinere pe care o 
avea anii trecuţi. Se observă 
foarte clar cât de goale sunt 
lojele şi locurile de la tribu-

na zero de pe „Dan Păltini-
şanu”, acolo unde sezonul 
trecut pe vremea asta nu 
puteai să arunci un ac. 

Peste toate, periodic, 
patronatul clubului timi-
şorean postează pe site-ul 
oficial cifre care să ateste 
situaţia financiară “la zi” a 
echipei. Adică datorii către 
jucători, impresari, anga-
jaţi (toate astea, neplătite 
de câteva luni) dar şi către 
bugetul de stat. Bineînţeles, 
Iancu are şi de primit bani, 
pe care îi aşteaptă la fel, de 
luni bune, spune el. Astfel 
datoriile totale ale clubu-
lui sunt de 7,2 milioane de 

euro din care jumătate sunt 
restanţe financiare către 
proprii jucători şi impresa-
rii lor. Ca şi cum toate aces-
tea nu ar fi de ajuns, angaja-
ţii clubului au început să ia 
legătura cu ziarişti pentru 
a-şi exprima nemulţumi-
rea faţă de faptul că sunt 
neplătiţi de câteva luni. Şi 
aici, conform comunicatu-
lui oficial, s-au adunat vreo 
250.000 de  euro. Bani care 
nu există pentru a aduce la 
zi obligaţiile salariale ale ce-
lor de la club.

Ce se întâmplă cu Poli din iarnă?Papillon café: expoziţia de  grafică  a  tinerei  
artiste  Bianca  Gădean, Schimbări de stare. 
Expoziţia va sta pe simeze în perioada 27 octom-
brie – 30 noiembrie 2011.

galeria calina - Spaţiu de Artă contempo-
rană: expoziţia de pictură Forever a artistului 
Köteles Róbert. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
până în 27 noiembrie.

timisoara - muzeul de Artă - Palatul baroc: 
Colecţia de artă plastică întemeiată de Anna Kör-
mendi şi arhitectul Máté Csák. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 30 noiembrie zilnic de marţi 
până vineri până la ora 16.

muzeul de Artă - Palatul baroc: Expoziţia Co-
lecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia poate fi vizitată 
zilnic, până la orele 16 până în 30 noiembrie. 

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is Lifestyle/ 
Arta este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza 
cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan 
Augustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl etc.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n ultima etapă a turului pare să limpezească şi problema, din punct 
de vedere sportiv, a echipelor care promovează în prima ligă
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horoscop
BerBec    
Săptămâna trece 
într-un ritm alert, 
dar energia de 
care dispuneţi 
vă ajută să ţineţi 
pasul. Este posibil 
să descoperiţi un 
nou club sau un 
restaurant atrăgă-
tor. În weekend, 
încearcaţi să vă 
liniştiţi pentru 
a vă reîncărca 
bateriile pentru 
evenimentele ce 
urmează.
        
taur     
Daţi frâu liber 
pasiunii şi îmbu-
nătăţiţi-vă viaţa 
romantică. Nu 
este o perioadă 
potrivită  să vă 
asumaţi riscuri, 
mai ales dacă au 
legatură cu partea 
financiară. Mare 
atenţie la bani!

Gemeni     
Sunteţi într-o stare 
emoţională fragilă. 
Cu toate acestea, 
dacă vă munciţi 
puţin mintea, 
puteţi obţine unele 
perspective reale 
de dezvoltare per-
sonală. S-ar putea 
să vă supăraţi  pe o 
persoană apropiată 
în care aveţi încre-
dere de mult timp, 
pentru că încearcă 
să vă influenţeze 
într-o problemă.
           
rac     
În perioada urmă-
toare sunteţi puţin 
idealist când vine 
vorba de lucrul în 
grup. Urmează să vă 
ocupaţi de decorul 
unei petreceri. Oa-
menii care te-au ales 
pe tine pentru acest 
lucru, nici că ar pu-
tea fi mai norocoşi. 

leu     
Dacă v-aţi pus la 
punct afacerile, ar 
trebui să vă sim-
ţiţi liberi pentru a 
explora noi zone ale 
oraşului şi pentru a 
întâlni oameni noi. 
Aţi descoperit ceva 
care vă enervează şi 
vă menţine tot week-
end-ul într-o pălăvră-
geală continuă.

Fecioară
Păstraţi-vă mintea 
deschisă! Fami-
lia are nevoie de 
dumneavoastră în 
zilele următoare 
şi ar trebui să vă 
arătaţi disponibili, 
mai ales că v-aţi 
achitat de obliga-
ţiile de serviciu. 
Weekend-ul poate 
aduce o recompen-
să neaşteptată şi 
încântătoare de la 
cineva apropiat. 

Balanţă   
Nativii din aceas-
tă zodie nu 
trebuie să facă 
mai mult decât să 
aştepte, deoarece 
colegii de la ser-
viciu se vor ocupa 
de tot greul. Ar fi 
bine să vă căutaţi 
un nou hobby 
care să vă ocupe 
timpul.
          
scorpion     
Aţi ajuns în mo-
mentul în care ar 
trebui să cereţi sfa-
tul unei persoane 
de încredere atunci 
când vine vorba 
de carieră. Apar 
gânduri legate de 
slujbe disponibile. 
Comunicaţi foarte 
bine cu superiorii, 
iar acest lucru este 
mai mult decât 
avantajos pentru 
dumneavoastră.

Săgetător     
Dacă primiţi 
sarcini de lucru 
în plus de la şefi, 
nu-i refuzaţi, deşi 
este posibil să 
rămâneţi după 
program pentru a 
le termina. Acest 
lucru poate afecta 
promisiunile pe 
care le-aţi făcut 
familiei, pentru 
că nu le respec-
taţi.

capricorn     
Prietenii vă cer 
sfatul într-o pro-
blemă cu toate că 
subiectul de care 
ei sunt interesaţi 
nu este exact 
domeniul dum-
neavoastră de 
expertiză. Aveţi 
perspective de 
valoare, astfel că 
nu vă este frică să 
le împărtăşiţi. 

VărSător    
Aveţi ceva de spui 
unei persoane în 
legătură cu locul 
de muncă. Cine-
va nu-şi asumă 
responsabilită-
ţile. Fiţi calmi şi 
rezolvaţi discret 
această situaţie. 

Peşti     
Cupidon vă face 
cu ochiul. Sărbă-
torile de iarnă 
arată tot mai 
bine datorita re-
laţiei care pare a 
se înfiripa între 
dumneavoastră 
şi un coleg de la 
serviciu. Chiar 
dacă nu pare, 
deocamdată, 
ceva de lungă 
durată, nu vă 
refuzaţi petrece-
rea iernii într-
un mod foarte 
plăcut.

a Marea curSă de crăciun

V-aţi întrebat vreodată cum împarte 
moş Crăciun toate cadourile într-o sin-
gură noapte? răspunsul este: cu aju-
torul tehnologiei ultramoderne, din 
baza sa de operaţii de la polul nord! 
Însă anul acesta misiunea dă greş, 
căci un copil din sutele de milioane 
de pe pământ a fost uitat şi nu îşi va 
primi cadoul. este ocazia perfectă 
pentru arthur, fiul cel mai tânăr al lui 
moş Crăciun, să devină erou fără voie. 
ajutat de bunicul său şi de un elf pe 
nume Bryony,.el va porni într-o cursă 
contra-cronometru pentru ca ultimul 
cadou să ajungă la destinaţie înainte 
de ivirea zorilor.
Vocile personajelor sunt interpretate 
de: James mcavoy, Hugh laurie, Bill 
nighy, Jim Broadbent, imelda staun-
ton şi ashley Jensen. Coloana sonoră 
a filmului include piesa „santa Claus 
is Comin’ to town“ a lui Justin Bieber, 
de pe noul său album, „Under the 
mistletoe“.
Filmul arthur Christmas reprezintă 

prima colaborare dintre sony pictures 
animation şi aardman, compania de 
animaţie binecunoscută pentru filme 
ca Chicken run şi Wallace & gromit: 

the Curse of the Were-rabbit. rea-
lizările sale i-au adus peste 400 de 
premii pe plan internaţional, printre 
care patru premii oscar.

Joi 24 noiembrie
Cerul va fi mai mult înnorat. 
Minima: -5˚
Maxima: 7˚

Vineri 25 noiembrie
Cerul va fi însorit. Ceaţă 
dimineaţa
Minima: - 5˚
Maxima: 7˚

Sâmbătă 26 noiembrie
Cerul va fi senin. Dimineaţă 
ceaţă.  
Minima: -5˚
Maxima: 7˚

Duminică 27 noiembrie
Cerul va fi însorit. 
Dimineaţă ceaţă.   
Minima:  -4˚
Maxima:  6˚

Luni 28 noiembrie
Cerul va fi senin.   
Minima: -2˚
Maxima: 8˚

marţi 29 noiembrie
Cerul va fi senin.
Minima: 0˚
Maxima: 8˚

miercuri 30 noiembrie
Cerul va fi senin. 
Minima:  -3˚
Maxima:  7˚

meteo
PUBLICITATE

Chimia Râmnicu Vâlcea a 
fost un club de fotbal din Ro-
mânia, înfiinţat după Al Doi-
lea Război Mondial, în oraşul 
Râmnicu Vâlcea în anul 1946, 
sub denumirea Vâlceana şi 
a evoluat în Divizia C. După 
o perioadă fără rezultate 
notabile, dar cu mai multe 
schimbări ale denumirii (Uni-
rea din 1962, Oltul din 1966) 
echipa preia în 1967 numele 
Chimia, al combinatului din 
localitate. Din 1960, formaţia 
a evoluat în Divizia B unde s-a 
menţinut timp de zece ani 
consecutivi, în 1970 retrogra-
dând în al treilea eşalon. A 
revenit după un singur an în 
Divizia B iar în 1973, echipa a 
realizat cea mai mare perfor-
manţă din istorie, câştigând 
Cupa României, după o finală 
împotriva echipei Construc-
torul Galaţi. După o remiză 
în primul meci, 1-1, vâlcenii 

s-au impus la rejucare cu 3-0. 
În sezonul următor, 1973-
74, Chimia reuşeşte a doua 
mare realizare, promovarea 
în Divizia A. În toamna anu-
lui 1973, echipa vâlceană a 
jucat în Cupa Cupelor, fiind 
însă eliminată în primul tur 
de formaţia irlandeză Glen-
toran Belfast. S-a menţinut 
un singur an în prima divizie, 
urmând o perioadă de declin, 
cu rezultate dezamăgitoare şi 
în Divizia B. A doua promo-
vare în eşalonul de elită al 
României a fost obţinută în 
1978, iar cea mai bună clasa-
re în Divizia A vine în sezonul 
1981-1982, locul opt. În 1987, 
echipa retrogradează în Di-
vizia B, iar în 1996 ajunge în 
Divizia C. Din 1994, numele 
echipei a fost schimbat în 
FC Râmnicu Vâlcea. În 1998, 
echipa ajunge în campionatul 
judeţean (Liga a IV-a). Din ca-

uza problemelor financiare, 
echipa se desfiinţează în anul 
2004. Nume ca Aurel Bel-
deanu, Gheorghe Ceauşilă, 
Gheorghe Constantin, Zoltan 
Crişan, Florin Cheran, Ionel 
Augustin, Paul Cazan, Cipri-
an Tănasă, Marin Vătavu, 
Marius Pena, Nemanja Jova-
novic, Daniel Orac, Jaka Stro-
majer au trecut pe la echipa 
olteană de-a lungul timpului. 
Actuala CSM Râmnicu Vâlcea 
este o echipă de fotbal din Ro-
mânia care evoluează în Liga 
a II-a. Echipa a fost înfiinţată 
în anul 2004, după ce în pre-
alabil se desfiinţase echipa lo-
cală Chimia Râmnicu Vâlcea. 
De atunci a activat numai in 
liga a doua, clasându-se pe 
poziţii de mijloc, fără să im-
presioneze. Doar în sezonul 
2006-2007 a reuşit să termine 
pe poziţia a doua însă fără 
drept de promovare.

Chimia Râmnicu Vâlcea - Poli, 
live text pe opiniatimisoarei.ro
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timişorenii încă joacă în liga a doua, dar nu se ştie pentru cât timp...
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D’ale Cetăţii

Ţin bine minte una din 
zilele care mi-au mar-
cat copilăria, ba chiar şi 
adolescenţa. Nu cred că 
astăzi toţi adolescenţii 
se regăsesc în excepţiile 
arătate la televizor. Ado-
lescente-târfuliţe scăpate 
de sub controlul părinţilor 
sau puşti dereglaţi au 
existat mereu, doar că 
n-au apărut prin ziare, aşa 
că sunt convins că există şi 
azi mulţi adolescenţi care 
trăiesc aceeaşi poveste pe 
care am trăit-o şi eu într-o 
zi, cândva. Ziua în care 
am fost dărâmat sufleteş-
te a fost cea în care am 
aflat, citind „Vicontele de 
Bragelonne” că D’Artagnan 
a murit…
Mânat de amintirile 
astea am ajuns  la noul 
film American „Cei trei 
muşchetari“, o oribilitate 
care n-are nimic de-a face 
cu copilăria mea… Noul 
blockbuster e unul din cele 
mai urmărite filme ale 
acestui an… Prea puţin din 
ce e în cartea lui Dumas 
am regăsit în mizeria 
americană de tip Rambo… 
Bătălii aeriene, amenzi 
date muşchetarilor pentru 
că şi-au parcat greşit caii… 
Oribil…
Oare nu ar fi normal 
ca atunci când o operă 
faimoasă e făcută praf, 
modificată în te miri ce 
adaptări moderne, să scrie 
pe afiş că nu e vorba de 
opera clasică? E ca şi cum 
ai cumpăra un televizor, 
dar acasă, deschizând cu-
tia, găseşti un laptop… Tot 
cu ecran, tot cu butoane, 
tot la curent…
M-au păcălit, chiar cre-
deam că două ore o să-l 
revăd pe Richelieu , pe ca-
re-l ştiu eu şi o să o urăsc 
pe Milady, aşa cum am 
făcut-o atunci, cândva…
E cunoscut faptul că 
Dumas a fost băiatul unei 
negrese şi al unui creol, 
deci a avut sânge de negru, 
se vede asta cu ochiul liber 
în orice fotografie care-l 
înfăţişează… E binecunos-
cută şi anecdota conform 
căreia, auzind în foaierul 
unui teatru un individ 
şoptind că Dumas „ar avea 
mult sânge negru”, i-a re-
plicat: „E perfect adevărat, 
domnule, am sânge negru. 
Tatăl meu era mulatru, bu-
nicul era negru şi stră-stră-
moşul meu era maimuţă. 
Avem, prin urmare, aceeaşi 
origine. Numai că a mea 
porneşte acolo unde a 
dumitale se opreşte!”
Ar fi bine ca maimuţele să 
nu mai păcălească adulţii 
folosindu-se de copilăria 
lor… Asta cred eu, un 
Negru. . .

Cei trei…

Dan  
Negru

oPiNie
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PSD-işti  
la... rece! 

Că PSD Timiş s-a mutat 
în casă nouă, toată lumea 
o ştie deja. Însă la sediul 
nou au apărut probleme... 
noi. Condiţiile nu mai sunt 
cele de la vechiul sediu, 
cel de pe bulevardul C.D. 
Loga care era şi mult mai 
central. Dacă pe Loga pe-
sediştii aveau toate condi-
ţiile, inclusiv wireless, la 
noul sediu, situat vizavi de 
Abatorul din Complexul 
Studenţesc, condiţiile par 
să lipsească cu desăvârşire. 
PSD-iştii ţin şedinţele îm-
brăcaţi bine, în haine groa-
se pentru că... nu au căldu-
ră în noul sediu! Deoarece 
locul în care îşi desfăşoară 
acum activitatea PSD Timiş 
a aparţinut în trecut Petro-
mului, acesta era dotat cu 
o centrală termică ce func-
ţiona pe motorină şi cum 
PSD-iştii nu îşi permit să 
folosească acest combusti-
bil, au decis să înlocuiască 
centrala cu una pe gaz, însă 
toate acestea durează des-
tul de mult şi aşa se face că 
în sediul PSD e chiar mai 
frig decât afară.

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n“ surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare

Viceprimarul Timişoa-
rei, Adrian Orza, şi-a pus 
în cap să rezolve proble-
ma câinilor vagabonzi 
care bântuie pe străzile 
din Timişoara. Ba chiar 
a spus că una din soluţii 
ar putea fi eutanasierea 
acestora. Şi pentru că 
să nu existe prea multe 
discuţii că Orza nu este 
iubitor de animale, vice-
primarului ţărănist i s-a 
făcut milă de un patru-
ped pe care l-a întâlnit pe 

stradă şi l-a luat acasă. Ba 
mai mult, a salvat alţi pa-
tru căţei aruncaţi de stă-
pânii lor care mai apoi au 
fost duşi la târgul de ad-
opţii. Viceprimarul însuşi 
s-a declarat mulţumit că 
cei patru căţei au acum 
stăpân. 

Deşi susţine eutanasia, Adrian Orza  
a adoptat un câine vagabond

Sub roba procurorului  
Lucian Papici se ascunde 
„sceptrul” de şef al DNA?
Considerat “copilul de su-
flet” al fostului procuror 
şef adjunct al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie 
(DNA), Mircea Zărie, inci-
sivul procuror timişorean 
Lucian Papici, actualmen-
te şef al Secţiei de comba-
tere a corupţiei din cadrul 
DNA, are toate şansele 
ca, anul viitor, să devină 
unul dintre cei mai puter-
nici oameni din România. 
Surse bine conspirate 
în zona anchetelor de 
amploare ne-au destăi-
nuit că activitatea lui 
Lucian Papici este foarte 
apreciată de preşedintele 
ţării, Traian Băsescu, 
şi, prin urmare, nu ar fi 
exclus ca justiţiarul de 
pe Bega să fie unul dintre 
candidaţii cu şanse reale 
la fotoliul de procuror şef 

al DNA. După cum se ştie, 
în februarie 2012 expiră 
al doilea mandat al  inco-
ruptibilului Daniel Morar 
în fruntea DNA, însă 
acesta ar putea fi delegat 
la conducerea instituţiei 
până în iunie, când va fi 
prezentat raportul MCV, 
important în perspecti-

va aderării României la 
Spaţiul Schengen. După 
acest moment funcţia 
va deveni vacantă şi, în 
cazul în care nu se va 
confirma rocada Morar 
– Kovesi, atunci Lucian 
Papici poate fi una dintre 
opţiunile preşedintelui. 
În ultimii ani, printre 

dosarele instrumentate 
de Papici se numără şi 
„Termopanele lui Năsta-
se”, „Caltaboşul”, „Voicu 
– Costiniu” şi, mai recent 
– „Examenele INM”...


